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Bài tập 
 “Sơ lược về Thánh Kinh”.  

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)  
 Nhóm 8 

Anna Trần Thị Huyền Chi (1) 
Phêrô Vũ Tiến Nhật (2) 
Phêrô Trần Đình Lý (3)  

Maria Rittmeister Năng (4)  
Maria Petry Ánh Thiện (5) 

Têrêsa Hài Đồng Bùi Thị Mỹ Dung (6) 
Giacôbê Bùi Quang Dũng (7) 

Thánh Kinh là gì? 
Mỗi tôn giáo đều có sách vở , văn tự của tôn giáo đó. Chẳng hạn như sách Kinh Koran của 
đạo Hồi, sách kinh Tam tạng của đạo Phật hoặc sách kinh Phệ đà của đạo Ấn độ.  

Thánh Kinh hay Sách Thánh là sách của đạo Chúa Ki-tô. 

Chữ Thánh Kinh được dịch chữ „ta bilia“ của Hy lạp, có nghĩa là „những cuốn sách“. Do 
vậy, Thánh Kinh không chỉ là một quyển sách, mà là một „thư viện“, được in gọn thành một 
cuốn, trong đó gồm nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại khác nhau. Các tác phẩm hay các sách 
này khác nhau rất nhiều từ nội dung đến thể loại văn chương: từ văn xuôi đến thơ ca, từ lịch 
sử đến tưởng tượng, từ luật pháp đến ngạn ngữ, châm ngôn. Có cả những thứ thuộc một loại 
riêng có thể tả được là sấm ngôn, (như chuyện Trạng Trình của ta), cũng có những đoạn văn 
dùng cho việc thờ phượng công cộng, cho các nghi lễ.  

Xét đến nội dung, ta có thể thấy phần lớn trong đó phản ảnh những việc trần tục, thường tình 
của loài người. Có những chương lịch sử, trong đó yếu tố tôn giáo rất ít được tỏ lộ, lại cũng có 
những chương có thể được mang danh là tôn giáo, nhưng cũng có khi không có vẻ gì là nói về 
tôn giáo theo quan niệm của con người hiện nay… Có đoạn còn cho ta thấy cảnh bạo tàn, cấu 
xé nhau, gây chiến tranh, cướp phá… 

Nếu ta đọc Kinh Thánh theo từng thể loại, hay theo từng tác phẩm, ta sẽ không thể hiểu được 
trọn vẹn những gì chứa đựng trong ấy. Giống như khi ta tìm hiểu về một đất nước, để hiểu 
được đất nước ấy, ta phải tìm hiểu qua mọi khía cạnh của cuộc sống, mọi suy nghĩ, mọi hành 
động của đất nước ấy trong lịch sử, trong thơ ca, ngay cả trong những truyền thuyết dân gian. 

Nên, khi đọc Kinh Thánh, ta cũng không nên đọc một cách cẩu thả, sơ lược, thấy gì đọc nấy, 
mà phải đọc nó theo một tiến trình thời gian, từ khởi sự đến hoàn thành, từ lúc còn sơ khai 
đến khi đã trở thành là những Dân riêng được Chúa chọn, đến ngày Chúa Giáng lâm mang 
ánh sáng đến cho mọi người, rồi cuối cùng là ngày Chúa lại đến. Và nhất là ta phải chú ý đến 
sự liên lạc bền bỉ của một nhóm người hay đúng hơn là của một cộng đoàn, để thấy rõ đó là 
một cộng đoàn luôn tha thiết tìm kiếm Chúa, trong suốt các giai đoạn phát triển. 
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Và sự liên tục ấy liên tục, bền bỉ trải dài từ khi xuất hiện, qua những thay đổi quan trọng đến 
tận mãi hôm nay vẫn không dứt đoạn.  

Chúng ta sẽ theo dõi sự liên tục ấy theo thời gian và trong mọi bối cảnh: 

- Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, con người. 

- Con người lỗi phạm. 

- Thời ông Noe và trận lụt Đại Hồng thủy. 

- Thời ông Sem. 

- Tới thời Tổ phụ Apraham  

- Thời ông Giuse lưu lạc qua Ai cập 

- Sau nữa là thời vua Davit, vua Salomon. 

- Các thời bị áp bức và lưu đày Babylon 

- Sau nữa là bị đô hộ bởi các đế quốc Ba tư, La mã 

- Thời kế tiếp, khi một số dân Israel từ nơi lưu đầy trở về lại Đất hứa, thiết lập một cộng 
đoàn riêng của mình giữa lòng cai trị của đế quốc ngoại lai, không theo một thể chế dân 
chủ hay cộng hòa, mà hoàn toàn tôn giáo. Các vị lãnh đạo là các Tư tế, luật của họ là Luật 
Thiên Chúa „thủ đô“ là Đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Giáo quyền ảnh hưởng trên toàn thể mọi 
cộng đoàn Israel lưu lạc khắp nơi. 

- Đến thời Chúa Ki-tô, cộng đoàn không chỉ là một cộng đoàn riêng của Israel nữa mà đã là 
một cộng đoàn đại đồng, vượt qua mọi ranh giới quốc gia. Giáo hội Ki-tô giáo hay Hội 
Thánh Công giáo đã hình thành. 

Đến lúc này, ta tưởng như đã đứt mất sự liên tục. Nhưng không, sự liên tục ấy đã và vẫn còn 
được long trọng nhắc nhở và tuyên xưng trong các kinh nguyện vẫn được đọc hằng ngày. Và 
đây cũng là giai đoạn Cựu ước chuyển giao cho Tân ước. 

Qua tiến trình lịch sử mà ta đọc được, ta cũng đọc thấy những lời phán truyền của Chúa, 
những lời hứa, những giao ước của Ngài đối với dân Ngài. Nhất là những lời hứa. Do vậy, 
Kinh Thánh còn được gọi là Sách viết về những giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với Israel 
qua trung gian của Môsê (Cựu giao ước = Cựu ước) và hoàn thành những giao ước ấy qua 
trung gian của Chúa Ki-tô (Tân giao ước = Tân ước). 

Người ta còn gọi Thánh Kinh là văn tự hoặc văn tự thánh. Nên dần dà danh từ Sách Thánh 
xuất hiện.    

Thư quy 
Phần thứ nhất của bộ Thánh Kinh là Cựu ước, là được sử dụng chung cho cả những người Do 
thái và Ki-tô hữu. Tuy vậy cũng có những phần khác biệt:  

Người Do thái và những người Tin lành chỉ công nhận 40 sách viết bằng chữ Hip-ri. 

Người Công giáo công nhận thêm 6 quyển nữa viết bằng chữ Hy-lạp. (6 quyển này Tin lành 
gọi là ngụy thư, còn công giáo gọi là đệ nhị thư quy, tức là thuộc hàng thứ nhì) 

 



Sơ lược về Thánh Kinh 
 

Trang 3 / 8   
 

Phần Tân ước thì có 27, chung cho mọi Ki-tô hữu. 

Như vậy, Kinh Thánh của Tin Lành có 67 quyển, của Công giáo có 73 quyển. 

Khi hỏi rằng, tại sao chỉ những sách ấy thôi trong vô số những sách còn lại, ta phải trả lời 
rằng, có thể Hội Thánh biết rõ, chỉ bao nhiêu đấy thôi là đủ. Lần tìm trong những sách ấy, ta 
thấy được những Lời Thiên Chúa phán với nhóm người ấy, chỉ dẫn họ, truyền dạy họ. Và 
trong ấy, chắc chắn có những nguồn thúc đẩy họ viết lại những sách này, ghi lại những ký kết 
của Thiên Chúa với họ. Những nguồn thúc đẩy ấy, theo ánh sáng Đức tin, ta gọi là Linh hứng. 
Có Linh hứng thúc đẩy viết, có Linh hứng thúc đẩy sự chọn lựa để làm thành bộ sách Thánh 
chúng ta có ở đây, và cũng có những ơn soi sáng trợ giúp, để hội Thánh không mắc sai lầm. 

Đôi khi ta tự hỏi, những sách ấy có thực không, có chính xác không? Chúng ta phải xác định 
lại ý nghĩa của chữ thực và chữ chính xác. Cũng như khi đọc lại lịch sử nước ta, ta bảo nó 
thực vì nó nói lên được cuộc sống thực của mọi người trong đất nước ta, trong cuộc sống của 
dân tộc ta, trong suốt quá trình diễn ra từ xưa đến nay. Thì ta thấy được rằng, trong Kinh 
Thánh cũng thế, tất cả được ghi lại dù bằng những lời lẽ không chính xác nhưng rất thực, rất 
đầy đủ những ý nghĩa mà ta khám phá ra. 

Ngôn ngữ: Toàn thể cựu ước được viết bằng chữ Hip-ri, trừ có ít đoạn được viết bằng chữ 
Aram.  

Cựu ước đã được dịch sang tiếng Hy lạp vào thế kỷ thứ II trước cn. Theo một huyền thoại, có 
70 ký lục, tuy làm việc riêng rẽ nhưng đều dịch đúng y như nhau. Ý nghĩa của huyền thoại 
này là: Bản dịch được Thiên Chúa linh ứng. Người ta gọi các bản dịch nay là „bản dịch bảy 
mươi“ 

Tân ước được viết hoàn toàn bằng chữ Hy lạp thuộc loại ngôn ngữ chung được nói vào thời 
đó chứ không phải loại ngôn ngữ Hy lạp cổ điển. Người ta gọi nó là Koine`, nghĩa là (ngôn 
ngữ) chung. Tuy nhiên, có những lời do chính Chúa Giê-su nói ra được ghi lại bằng tiếng 
Aram, thí dụ như „Ê-pha-ta“ (hãy mở ra) hay „Ê-li, Ê-li, lê-ma-xa-bác-tha-ni!“ (Lạy Thiên 
Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con!) 

Có những chuyên viên lo dịch nguyên bản (chữ Hip-ri của cựu ước, chữ Hy lạp của Tân ước) 
sang những ngôn ngữ khác (Syriaque, Copte va Latin). Bản dịch sang chữ Latin được gọi là 
bản Vulgata, nghĩa là „phổ thông“. Đây là công trình của Thánh Jerome, cuối thế kỷ IV đầu 
thế kỷ V sau công nguyên). 

Phân đoạn và phân câu:  
Để giúp người ta dễ tìm trong Thánh Kinh, Etienne Langton có sáng kiến phân mỗi quyển 
thành những đoạn được đánh số và đã 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 
cho các đoạn ấy. 

Nhưng cách phân đoạn và phân câu như trên không phải luôn luôn đúng với ý nghĩa của bản 
văn, nên ta không nên dựa vào đấy để tìm hiểu ý nghĩa bản văn. Dù vậy, nó thật hữu ích, nên 
các ấn bản Thánh Kinh đều theo cách đó. Muốn chỉ một chỗ nào trong Thánh Kinh, chỉ cần 
cho biết quyển nào, đoạn mấy, câu mấy, Thí dụ: St 2,4 = Sách Sáng thế, đoạn 2, câu 4. 
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Đọc và hiểu Thánh Kinh như thế nào?  
Trong đời sống, khi ta nhìn thấy một sự kiện, ta chưa thể nói đó là sự kiện gì: khi thấy hai 
người kia ôm chào nhau, ta không thể kết luận họ là bạn hay là người yêu của nhau. Một 
người khác cho ta biết rằng họ là những người yêu nhau tha thiết. Ta tin người ấy, và ta hiểu 
được ý nghĩa của cái ôm đó. 

Trong Thánh Kinh cũng vậy. Các tác giả Thánh Kinh tường thuật những sự việc, nhưng 
những sự việc ấy sở dĩ có ý nghĩa vì họ tin. Chúng ta đọc những sự việc đó, người này hiểu 
khác người kia. Nhưng chúng ta sẽ hiểu đúng ý nghĩa của tác giả nếu chúng ta có cùng niềm 
tin với tác giả. Để hiểu thì phải tin, và khi đã hiểu thì càng tin hơn. 

Như vậy, đọc tức là chiếm lấy bản văn và bảo nó phải nói một điều gì cho ta hôm nay, một 
điều gì làm cho ta sống. Tuy nhiên, ta không thể bắt một bản văn nói một điều gì, nên ta phải 
nghiên cứu và nghiên cứu với nhiều phương pháp khác nhau để tìm cho đúng ý nghĩa của bản 
văn ấy. 

 
Một lịch sử kỳ diệu và những vấn nạn hôm nay 
Như vậy, Thánh Kinh thuật lại một lịch sử kỳ diệu.  Thiên Chúa luôn nói (với các tổ phụ, với 
các ngôn sứ…) và không ngừng làm nhiều phép lạ để giải phóng những kẻ bị áp bức và cứu 
chữa các bệnh nhân.   

Nhưng điều đó có can hệ gì đến cuộc sống hằng ngày của tôi và của thế giới hôm nay?  

Thiên Chúa đã nói nhiều suốt 2000 năm nay sao giờ lại im lặng?  

Vẫn còn có biết bao người bị áp bức, biết bao kẻ bị bất hạnh, sao Người không ra tay cứu 
giúp? 

Nếu ta đọc các nghiên cứu lịch sử của Do thái, ta sẽ thấy rằng đó là một lịch sử tầm thường 
của một dân tộc nhỏ bé ở trung đông. 

Nhưng nếu đọc như những tín hữu đã viết, đã dịch Thánh Kinh, ta sẽ thấy trong đó Lời Người 
và sự can thiệp của Thiên Chúa  

Vậy, việc đọc Thánh Kinh của chúng ta phải khiến ta đọc lại đời mình bằng con mắt Đức tin. 
Có như vậy, ta mới thấy được Thiên Chúa vẫn tiếp tục nói với ta như đã nói với các Ngôn sứ, 
và ta mới thấy được rằng Ngài vẫn tiếp tục hành động. 

Tân Ước 
Tân ước, hay nói chính xác hơn, đó là “Kinh Thánh của giao ước mới.” Giao ước ở đây là 
dịch từ chữ berith (tiếng Hip-ri) của cựu ước và chữ Diatheke trong tiếng Hy lạp trong tân 
ước.  

Giao ước tức là việc thương lượng, điều đình, sau đó làm một ký kết hay giao kèo giữa hai 
bên, qua đó các mối liên hệ được điều chỉnh, một thể lệ được thiết lập. Các tác giả, cả cựu ước 
và tân ước, đều nói đến Giao ước giữa Thiên Chúa và người ta nhưng thật ra, ta không thể 
gọi đó là một giao ước song phương, giữa hai đối thủ ngang hàng nhau được mà chỉ có thể nói 
rằng Thiên Chúa, Vua vũ trụ, can thiệp vào việc trần gian, nên đã thiết lập một liên lạc nào đó 
vĩnh viễn với loài người. Kinh Thánh của giao ước mới hay còn gọi là những chứng thư của 
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một hợp đồng mới, chính là biên bản xác thực việc Thiên Chúa đã làm, đã xác định rõ ràng 
những liên lạc của chính Người với Hội Thánh. Các thư tịch đó được coi như là hiến chương, 
xác định thể lệ, qui luật của Hội thánh theo tư cách của Dân của Thiên Chúa. 

Ta nhận chân rõ ràng là Giao ước mới đã được hun đúc từ trong chính sinh hoạt của Hội 
Thánh. Ta suy ra được, Hội Thánh có trước Kinh thánh tân ước. Nhưng việc Thiên Chúa kết 
ước với Hội Thánh đã lập nên Hội Thánh. Không có giao ước này, Hội thánh cũng không 
được thiết lập. Tương quan ấy giữa Hội thánh và tân ước là một điều nền tảng. 

Không có sự khác biệt giữa Công giáo và Tin lành cho các Sách Tân ước. Chúng gồm 27 
quyển, gồm có: 

- 4 quyển Tin mừng: nói về cuộc đời Chúa Giê-su, từ khi sinh ra đến khi ra đi công khai rao 
giảng về nước trời, sau đó chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, ngày thứ ba sống lại, 
hiện ra với các Tông đồ, 40 ngày sau lên trời vinh hiển…. 

Trong 4 sách Tin mừng này, trừ sách của Thánh Gioan ra, 3 cuốn còn lại của Thánh 
Mátthêu, Thánh Máccô và Thánh Luca rất giống nhau, khiến ta có thể lập ra những cột để 
so sánh được, do đó 3 cuốn này được gọi là Tin mừng nhất lãm vì nói về những việc hoàn 
toàn giống nhau. 

- 1 quyển thuộc dạng Lịch sử, nói về Giáo hội sơ khai thời đó và công cuộc rao giảng Tin 
mừng của các Tông đồ: đó là cuốn Công vụ Tông đồ. 

- Các thư của các Tông đồ: có mục đích giáo dục, hướng dẫn các tín hữu, gồm có 13 thư 
của Thánh Phao-lô, 1 thư của Thánh Gia-cô-bê, hai thư của Thánh Phê-rô, 3 thư của 
Thánh Gioan và 1 thư của Thánh Giu-đa. 

- Sách Khải huyền: Là sách ghi lại các thị kiến, nhằm mục đích nâng đỡ tinh thần của các 
tín hữu, bằng cách chỉ ra rằng, các cơn bách hại chỉ là một giai đoạn nằm trong kế hoạch 
của Thiên Chúa. Sách khẳng định quyền năng của Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã làm 
Chiên vượt qua mới để giải thoát dân Người, đang nắm quyền điều khiển lịch sử và nhất 
định sẽ toàn thắng để đưa Hội Thánh đến với Người trong trời mới đất mới. 

Việc lựa chọn và xác định toàn bộ Tân ước có lẽ được làm dưới nhu cầu củng cố đức tin cho 
các tín hữu sau thời các Tông đồ. Thời đó đức tin bị đe dọa bởi những đạo lý kỳ quặc, bởi 
việc cấm đạo ngay gắt. Dựa trên những quy chế, những điều lệ về đức tin, các Thánh vụ của 
Hội Thánh, những quy điển Kinh Thánh mà sự củng cố đức tin được thực hiện. Sau này, quy 
lệ đức tin còn được tuyên xưng rõ hơn, mạnh hơn qua kinh Tin kính. Thánh vụ được củng cố 
qua sự tiếp nối sứ vụ các tông đồ của các Giám mục. 

Cựu ước 
Khi đã có giao ước mới, dĩ nhiên là phải có giao ước cũ. Thư quy của Hội thánh tiên khởi, 
trước khi các sách Tân ước được thu thập lại, chỉ có những Sách Thánh trong Cựu ước mà 
thôi. Họ nói đến các sách đó rất kính cẩn: Hội Thánh đã chịu lấy các chứng thư của Cựu Giao 
ước, xác định những liên lạc của Thiên Chúa với Dân Người trong những thế kỷ trước khi 
Chúa Ki-tô đến. Tuy nhiên, các sách ấy đã nhiều lần thổ lộ ra một điều quan trọng: Liên lạc 
giữa Thiên Chúa và Dân Người trong giao ước hình như chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ, chưa 
chung kết. Sự khiếm khuyết đó ngày một thêm rõ rệt. Rồi cái cảm tưởng đó được bộc lộ rõ 
ràng, mạnh mẽ nơi một trong những sứ ngôn lớn nhất: Giêrêmia nói đến Giao ước mới. 
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Như đã viết, Do Thái giáo và Tin Lành chỉ chấp nhận 40 quyển trong cựu ước viết bằng tiếng 
Hip-ri. Công giáo, ngoài những sách trên, còn chấp nhận thêm 6 quyển viết bằng tiếng Hy lạp.  

Các sách Cựu ước có hai cách xếp loại. 

1. Người Do Thái xếp thành ba loại: 

a. Torah hay là Luật (Ki-tô giáo gọi là ngũ thư.) 

b. Nebiim: sách các Ngôn sứ, chia làm hai nhóm 

• Nhóm các Ngôn sứ đi đầu (những quyển ta gọi lầm là “lịch sử”) 

• Nhóm các Ngôn sứ đi sau: gồm các Ngôn sứ Isaia, Giêrêmia, Edekien và 12 Ngôn 
sứ khác) 

c. Ketubim: sách vở 

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

1. 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:  

a. Ngũ thư: gồm năm sách đầu tiên của cựu ước: sách Sáng thế, sách Xuất hành, sách Lêvi, 
sách Dân số và sách Đệ nhị luật). Đó là những sách ghi lại những nền tảng cho đời sống 
của Dân Chúa trong cựu ước, cho chúng ta hiểu biết về nguồn gốc, căn tính và vị trí của 
Dân Người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Những sách này cũng cho ghi lại các luật lệ 
để giúp họ sống và làm Dân của Thiên Chúa 

b. Những sách lịch sử: gồm những sách Lịch sử thuộc trào lưu đệ nhị luật, những sách lịch 
sử thuộc trào lưu tư tế… Tuy gọi là lịch sử nhưng thực chất chúng ta không thể đọc và 
hiểu theo ý nghĩa lịch sử thông thường mà phải đọc và hiểu lịch sử Israel dưới ánh sáng 
của Giao ước: từ khi vào Đất hứa đến khi bị lưu đày; những thăng trầm đều là hậu quả của 
việc trung thành hay phản bội Giao ước của Thiên Chúa. 

c. Những sách Ngôn sứ 

d. Những sách Khôn ngoan 

  Liên lạc giữa Tân ước và Cựu ước: Thành tựu 

Các tác giả Tân ước đều đồng thanh tin rằng họ là nhân chứng “sống”, nhân chứng nhãn tiền 
của việc thiết lập Giao ước mới. Bởi chính hành vi của Thiên Chúa mà các liên lạc giữa Thiên 
Chúa và loài người không phải qua giai đoạn chuẩn bị mà đạt ngay được 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 làm trọn vẹn, làm hoàn tất giao ước cũ. 

Trước hết, khi đọc Cựu ước, ta sẽ thấy bao điều khó khăn, chán chường: khó khăn vì trình độ 
luân lý của bao nhân vật, khó khăn bởi những điều thô lỗ, mâu thuẩn, không chỉ nơi sự vật 
được trình bày mà còn ở ngay nơi kiến thức thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức, thuộc về những 
nhận thức tinh tế về luân lý. Làm sao ta có thể chấp nhận? Làm cách nào để gạt ra một bên, để 
đừng trông thấy? Trí hiểu của chúng ta không sao suy thấu!!! Tuy nhiên, nếu chúng ta xếp đặt 
hết các điều ấy đúng chỗ của chúng trên con đường đi tới đích điểm cuối cùng, ta sẽ bắt đầu 
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hiểu được. Cùng đích ấy chính là Tân ước. Khi ấy tất cả những thô lỗ, kém cõi đó sẽ chỉ cho 
chúng ta thấy cách con người đi tìm sự thật. Bối cảnh đen tối sẽ làm nổi bật ánh sáng rạng 
chiếu sáng dần trên sân khấu nhân loại. 

Vì thế đừng đọc Cựu ước như một mớ truyện kỳ quặc, bêu rếu những ý tưởng thô thiển của 
một thế giới xa xăm, một nền văn hóa bán khai. Ngược lại, cũng không thể nói Cựu ước chứa 
đựng những định đề của sự thật tuyệt đối. Cựu ước phải được coi như một quãng đường chứ 
không phải mục đích: một quãng đường dẫn tới một cái gì khác. 

Nhưng ta cũng không thể hiểu được Tân ước nếu không có Cựu ước. Nhờ đâm rễ sâu xa trong 
Cựu ước mà Tân ước được nên thiết thực. Học Tân ước mà không đếm xỉa gì tới Cựu ước sẽ 
gặp bao khó khăn với những quan niệm tôn giáo quan trọng như Nước Thiên Chúa, ơn cứu 
chuộc, sự công chính… và làm hiểu sai mầu nhiệm cứu rỗi. Các điều đó không thể tỏ tường 
được nếu không xét đến những bước đường đã dọn trước. 

Như thế, Kinh Thánh là Sách Thánh của đạo Chúa Ki-tô, gồm có Cựu ước và Tân ước. 

Nhờ có Kinh Thánh mà người ta 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. 

Mạc Khải của Thiên Chúa trong lịch sử. 
Kinh Thánh gồm có những điều cũ, những điều mới, tốt có xấu có, thô thiển có, đối chọi có vì 
đã trải qua bao thế kỷ. Kinh Thánh phản chiếu lại theo cách tả thực cái sinh hoạt của con 
người trong không gian và thời gian, luôn luôn biến đổi và tiến triển. Vì thế, Kinh Thánh phù 
hợp cho sinh hoạt nhân loại mà trong đó chúng ta sống. 

Hãy nhìn xem thử hoàn cảnh của đời ta, của xã hội ta: 

Có phải chỉ có những vấn đề gây nên cho ta lúc này thôi không? Chỉ phải đối chọi với tình thế 
mà chúng ta đọc trong báo ngày hôm nay? Nếu chỉ có thế, ta đã lầm to. Trong Thánh Vịnh 
139, câu 15 (TV 139,15) đã ca tụng sự toàn năng, sự hiểu biết của Thiên Chúa:  

Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, 

khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, 

được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu 

Vấn đề đời tôi bao gồm tất cả những cố gắng, những thực hiện, những thành công những thất 
bại… Quá khứ còn tồn tại, sống động ngay trong hiện tại như cái nền cho sinh hoạt tinh thần. 

Giờ hãy ngó đến những vấn đề xã hội trong và ngoài nước: Biết bao người đang đại diện cho 
nước cho dân, cho nhóm này nhóm khác… Nhưng còn phải tính đến biết bao nhiêu người 
đông đảo hơn nhiều, cũng đang tham dự việc thời nay: đó là những ông vua, các nhà chính trị, 
các tướng tá, quan lại, tất cả những người đã chết. Những công việc họ đã làm đều đã góp 
phần vào việc cấu tạo ra quốc gia, ra thế giới ngay nay. Những người vô hình đó cũng đòi hỏi, 
làm lệch cán cân, bằng những sự kiện vĩnh tồn trong lịch sử, làm cho chúng ta khó lòng xoay 
sở như ý chúng ta muốn. Điều đó cho ta thấy, dĩ vãng không bao giờ chết hẳn, nhưng vẫn còn 
là thành phần của tình huống mà hiện giờ chúng ta phải đương đầu. 
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Kinh Thánh dìm ta vào trào lưu lịch sử, vào chính cái đoạn có ý nghĩa đặc biệt; diễn lại cho ta 
những biến cố quyết định của dĩ vãng đã khơi nguồn cho dòng sông lịch sử mà hiện nay vẫn 
còn chuyên chở nhân loại: việc Abraham nghe lời Chúa kêu gọi bỏ quê quán ra đi, việc Israel 
thoát vòng nô lệ Ai cập, việc Thiên Chúa ban lề luật, việc Do thái lưu đày và hồi hương, rồi 
đỉnh cao của cả tấn kịch như ta đọc thấy trong phúc âm: biến cố giải tỏa ánh sáng trên mọi 
biến cố. 

Đó là lịch sử, nhưng lịch sử trong Thánh Kinh luôn có nghĩa vì luôn bắt liên lạc với thực tại. 
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 như vậy, nên những thô lỗ kỳ quặc, những khuyết điểm, khiếm nhã cũng 
nên cần thiết, vì như thế Kinh Thánh mới phù hợp, mới sát cận được với các phức tạp thực tế 
nơi trần gian này. Mọi sự nên một nhờ thành tựu. Thành tựu tỏa ánh sáng ra giúp ta thấy được 
tay Thiên Chúa hoạt động luôn luôn, điều khiển mọi sinh hoạt mọi diễn biến. 

Kết lại, ta phải đi từ việc nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Kinh Thánh đến việc nhận ra việc 
Thiên Chúa nói với ta nhờ lịch sử Kinh Thánh đó.  

Hiện giờ thì ta nhận ra được là, trong Kinh Thánh, ta có một mạc khải của Thiên Chúa trong 
lịch sử.  


