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I. - Thánh Kinh là toàn bộ những sách giao ước của Thiên Chúa với Dân Người. 

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 Mô-sê (cựu 

giao ước) và được hoàn thành trong Đức Giê-su (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.   

Như vậy Thánh Kinh  là bộ chứng thư giao ước giữa Thiên Chúa và dân người. 

II. - Thánh Kinh là lịch sử liên lạc giữa Thiên Chúa và Dân Người. 

Thánh Kinh là lịch sử của một nhóm người, một đoàn thể, suốt qua nhiều giai đoạn phát triển. 

Rồi ta thấy các phần Thánh Kinh khác tăm tắp nối theo đường chỉ là lịch sử. Muốn tế nhận tính 

cách duy nhất của Thánh Kinh, tiên vàn phải nhận rằng các thành phần đều khởi nguồn từ 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 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 Hi-lạp, và 

sau cùng do Rô-ma lãnh đạo. 

 

Chính lúc mà tính 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 Ki-tô 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 Mô-sê, đã thử thách Thiên Chúa trong hoang địa. Thư cho Híp-ri 

đoạn 11 là một chứng làm xúc cảm lạ thường đối với ý thức về liên tục đó, tác giả chẳng những 

liệt kê Mô-sê cùng các tổ phụ, mà cả những tay hung bạo của thời bán khai như Ghi-đê-ôn, 

Samson, Barak vào số những phần tử đồng hành của Yê-ru-sa-lem trên trời, cái cộng đoàn muôn 

thuở ngang cả lịch sử, nhưng cũng siêu cả lịch sử.  

 

Hội Thánh trong phụng vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Các Ca vịnh của Híp-ri vẫn 

còn vang dội. Cả hai Giao ước đều lên tiếng. Những lời kinh nguyện được trích khắp cả Thánh 

Kinh. Đêm Phục sinh, kinh Exultet được xướng hát: Nhắc lại những kỳ công của Thiên Chúa 
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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”.  

 

Hội thánh nói một cách trịnh trọng như thế. Đó là thành phần của lịch sử của chúng ta. Bao 

nhiêu việc với những gian lao thống khổ của các tiền nhân nối lại với những hiểu biết của chúng 

ta ngày nay tạo nên sự liên tục. Tân Ước dùng lại tên lịch sử cựu trào Israel cho cả đoàn thể 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.   

 

Chính quan niệm đó đã cho Thánh Kinh có tính cách duy nhất. Và Thánh Kinh là Mạc Khải 

Của Thiên Chúa và dân Người. 

III. - Thánh Kinh là cả một thư viện. 

Thánh Kinh là cả một thư viện với 73 quyển được viết trong một thời gian trải dài suốt hơn 

1000 năm với nhiều loại thể văn thơ khác nhau. Với 2 bộ sách Cựu Ước gồm 46 quyển và 27 

quyển trong bộ Tân Ước. 

 

Hầu hết Cựu Ước được viết bằng chữ Híp-ri, trừ một ít đoạn bằng chữ Aramaic (một cổ ngữ 

được dùng phổ biến tại Do-thái trong thời kỳ Chúa Giê-su). Cựu Ước đã được dịch sang chữ 

Hy Lạp tại Alexandria từ thế kỷ III trước công nguyên. Bản dịch được Thiên Chúa linh ứng, 

dựa trên một huyền thoại có 70 ký luật tuy làm việc riêng rẽ nhưng đều dịch đúng y như nhau, 

vì thế người ta gọi bản dịch này là « bản dịch bảy mươi » (viết tắt là LXX). Ngoài ra còn 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 », chứ không phải 

loại ngôn ngữ Hy-lạp cổ điển. Người ta gọi nó là koinè, nghĩa là ngôn ngữ « chung ». 

 

Ngoài những bản dịch ra chữ Híp-ri của Cựu Ước, và chữ Hy-lạp của Tân Ước sang những 

ngôn ngữ khác. Chúng ta còn có 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 công nguyên). 

 

Từ khởi đầu thế kỷ XX Thánh Kinh bằng Việt ngữ đã được nhiều tác giả công giáo phiên dịch, 

chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua bài viết « Các bản dịch toàn bộ Thánh Kinh sang tiếng Việt » 

của Lm. An-be-tô Trần Phúc Nhân được nối kết ở cuối bài viết này. 

 

Để giúp dễ tìm trong Thánh Kinh. Năm 1226 Étienne Langton có sáng kiến phân mỗi quyển 

thành những đoạn được đánh số. 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. 

III.A - Những sách Cựu Ước. 

Phần thứ nhất của bộ Thánh Kinh, Cựu Ước, là chung của những người Do-thái và Ki-tô hữu, 

nhưng có một khác biệt nhỏ giữa các ấn bản của Thánh Kinh: những người Do-thái và sau này 

Tin lành chỉ công nhận những sách nào viết bằng chữ Híp-ri. Người Công giáo công nhận thêm 
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một số quyển nữa viết bằng chữ Hy-lạp. Những quyển này Tin lành gọi là "ngụy 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. Những quyển ấy là: Giu-đi-ta, Tô-bi-a, 1 và 2 Ma-ca-bê, Khôn ngoan, 

Huấn ca, những đoạn bằng chữ Hy-lạp trong sách Ét-te, Ba-rúc và Thư của Giê-rê-mi-a. Các 

sách Cựu Ước được thành hình trong khoảng năm 1000-100 trước Công Nguyên. 

 

Có hai cách xếp loại trong bộ sách Cựu Ước: 

a- Người Do-thái xếp thành 3 phần: 

-Torah, Luật (ta gọi là Ngũ thư) 

-Nebiim, các ngôn sứ. Chia làm hai nhóm: Những ngôn sứ đi đầu và những ngôn sứ đi 

sau (Isaia, Gieremia, Edekien và 12 ngôn sứ khác) 

-Ketubim, sách vở 

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 Khôn ngoan (Giáo Huấn) và 

những sách Ngôn sứ (Tiên Tri). 

1. Ngũ thư (Sách Luật, Torah) gồm 5 cuốn:  

* Sách Sáng thế (Genesis): Sách Sáng thế gồm hai phần rõ rệt. Phần từ chương 12 đến 

hết, trình bày các truyền thống về thuỷ tổ của dân Ít-ra-en và giải thích sự có mặt của 

họ trên đất Ai-cập. Còn 11 chương đầu là một nỗ lực suy tư khởi đi từ kinh nghiệm tôn 

giáo của Ít-ra-en nhằm lý giải nguồn gốc vũ trụ và con người, nguồn gốc sự ác và ơn 

cứu độ. 

* Sách Xuất hành (Exodus), Sách Lêvi (Leviticus), Sách Dân số (Number): Ba cuốn 

sách này xoay quanh biến cố thành lập Dân Chúa và Cựu Ước. Sách Xuất hành kể lại 

cuộc ra khỏi Ai-cập như một kinh nghiệm về quyền năng giải phóng của Thiên Chúa 

và Giao Ước Xi-nai như một kinh nghiệm cộng đồng về sự gặp gỡ Thiên Chúa. Sách 

Lê-vi là công trình sưu tập các luật về phụng tự được xếp vào sau sách Xuất hành, coi 

như luật lệ do Chúa đã ban qua ông Mô-sê. Sách Dân số tiếp tục kể về cuộc hành trình 

trong hoang địa. Mười chương đầu vẫn tiếp tục kể việc kiểm tra, tổ chức dân chúng 

và nghi lễ thánh hiến hàng tư tế ở Xi-nai. Ở chương 11, dân chúng nhổ trại tiến bước 

như một đám rước kiệu Hòm Bia Giao Ước. Cuộc hành trình qua hoang địa tiếp tục 

với những thăng trầm phức tạp, nhưng Thiên Chúa luôn dẫn dắt họ. 

* Sách Đệ Nhị Luật (Deuteronomy): đây là một cuộc suy niệm về Giao Ước và tình 

yêu của Thiên Chúa và một lời mời gọi, thuyết phục dân đáp lại tình yêu của Thiên 

Chúa. Sách nhắn nhủ dân lưu đày hãy quay về với Thiên Chúa và trung thành với Giao 

Ước. Tuy được gắn vào vị trí thứ năm trong Ngũ Thư, nhưng thực ra sách Ðệ nhị luật 

hiện có lại là cuốn mở đầu của bộ lịch sử gồm: Giô-suê, Thủ Lãnh, 1-2 Sa-mu-en, 1-2 

Vua. Tuy gọi là "lịch sử", nhưng không phải theo nghĩa chúng ta quen hiểu. Ðây là 

một nỗ lực đọc lại lịch sử Ít-ra-en dưới ánh sáng Giao Ước. Từ khi vào Ðất Hứa cho 

đến khi cả hai vương quốc bị lưu đày. Những thăng trầm đều là hậu quả của việc trung 

thành hay phản bội đối với Giao Ước của Thiên Chúa (x. Tl 2,11-19). 

2. Sách Lịch Sử gồm 16 cuốn:  

* Sách Giô-suê (Joshuă): Trình bày cuộc chiếm lãnh Ðất Hứa như một thiên anh hùng 

ca tiếp nối thiên anh hùng ca của cuộc xuất hành: tất cả các bộ lạc đồng tâm góp sức 

dưới sự chỉ huy của Giô-suê vượt qua sông Gio-đan như đã vượt qua Biển Ðỏ bốn 
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mươi năm trước, rồi tiến như vũ bão từ chiến thắng này qua chiến thắng khác để chiếm 

lãnh toàn miền đất Thiên Chúa đã chỉ cho Mô-sê thấy (ch. 1-12). Sau đó là cuộc phân 

chia đất đai giữa các bộ lạc (ch. 13-21). Và cuối cùng là đại hội toàn dân ở Si-khem. 

* Sách Thủ lãnh (Judges): Gọi theo danh từ chung chỉ các vị anh hùng trong cuốn 

sách, họ là những người được Thiên Chúa sai đến cầm đầu các cuộc giải phóng rồi 

làm người xét xử mọi việc trong dân. 

* Sách Sa-mu-en quyển 1,2 và Sách các Vua (King) quyển 1,2: Sách Sa-mu-en quyển 

1 và 2 khởi đầu với nhân vật Sa-mu-en như là vị "thủ lãnh" cuối cùng và là người thiết 

lập chế độ quân chủ theo yêu cầu của dân. Sách các Vua quyển 1 và 2 kể về các vua 

từ Sa-lô-môn đến thời lưu đày. 

* Sách Rút (Ruth): Sách kể chuyện một người đàn bà xứ Mô-áp đã trở thành bà cố nội 

của vua Ða-vít. Chính yếu tố này đem lại cho cuốn sách tầm quan trọng đặc biệt. 

* Sách Étra (Ét-ra), Nơ-khe-mi-a (Nehemianh), Sách Sử biên niên (Chronicles) quyển 

1, 2: bộ lịch sử thuộc trào lưu tư tế ra đời gồm các sách 1-2 Sử biên niên, Étra và Nơ-

khe-mi-a. Tác giả thuộc giới tư tế, trong thành phần lãnh đạo ở Giê-ru-sa-lem. Sử 

dụng tư liệu trong các Sách Thánh có trước và nhiều sách khác nay đã thất lạc, tác 

giả viết lại lịch sử của Ít-ra-en nhằm giúp cho cộng đồng Do-thái lấy lại gốc rễ của 

mình và nhận ra mình đang sống cùng một lịch sử thánh như các thế hệ trước lưu đày. 

Tác giả trình bày vua Ða-vít như hình ảnh vương quyền của Thiên Chúa và đền thờ 

Giê-ru-sa-lem là dấu chỉ sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. 

* Sách Étte (Ezra), Sách Tô-bi-a (Tobit), Sách Giu-đi-tha (Judith): Bản văn của ba 

cuốn này có nhiều dị biệt theo các truyền thống khác nhau và được nhận vào quy điển 

khá trễ. Thể văn của ba cuốn này cũng đặc biệt. Các yếu tố lịch sử và địa dư đều rất 

phóng khoáng đến độ không thể ráp nối với thực tế. Có thể nói đây là ba cuốn tiểu 

thuyết đạo đức, ra đời ở thế kỷ II trước CN. Sách Tô-bi-a nhằm đề cao đời sống đạo 

đức của những người sống xa Ðất Hứa. Chỉ cần trung thành giữ Luật Chúa, cầu 

nguyện và làm việc lành phúc đức là đẹp lòng Chúa và được chúc phúc. Sách Giu-đi-

tha và sách Étte ca ngợi quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể dùng 

những phụ nữ yếu đuối như thế để cứu cả dân Do-thái, khi họ đặt hết niềm tin vào 

Người. Hai sách này xuất hiện trong bối cảnh cuộc nổi dậy của anh em Mac-ca-bê. 

* Sách Mac-ca-bê quyển 1,2: Hai cuốn sách lịch sử cuối cùng của Cựu Ước, không có 

trong quy điển của người Do-thái, nhưng được nhận vào quy điển của Hội Thánh Công 

Giáo. Cuốn thứ nhất viết vào khoảng năm 100 trước CN, kể về giai đoạn lịch sử từ 

vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê lên ngôi (175 trước CN) đến vua Gio-an Hiếc-ca-nô (134 

trước CN): các mưu đồ của vua Hy-lạp nhằm tiêu diệt đạo Do-thái và cuộc kháng 

chiến thành công của anh em Mac-ca-bê. Chủ đích là chống lại phong trào chạy theo 

văn hóa Hy-lạp và đề cao sự trung thành với Lề Luật và Ðền Thờ. Tác giả có vẻ muốn 

biện minh cho dòng họ Mac-ca-bê lúc đó đang bị chỉ trích vì những liên minh chính 

trị và việc tiếm đoạt chức tư tế. Sách 2Mac-ca-bê không phải là phần tiếp theo của 

1Mcb, nhưng được soạn trước, khoảng năm 124 trước CN. 2Mcb kể về giai đoạn từ 

vua Xê-lêu-cô IV (trước vua An-ti-ô-khô) đến cái chết của tướng Ni-ca-no. Sách 1Mac-

ca-bê quan trọng vì cung cấp những khẳng định rõ ràng về sự phục sinh, về sự thưởng 
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phạt đời sau, về việc cầu nguyện cho người chết, về công trạng của các vị tử đạo, sự 

chuyển cầu của các thánh. Những điều này sẽ được Tân Ước xác nhận. 

3. Sách Khôn ngoan (Giáo Huấn) gồm 7 cuốn: 

* Sách Gióp (Job): Là một vở kịch bằng thơ, đặt người ta đối diện với mầu nhiệm của 

quyền năng Thiên Chúa và đưa đến thái độ im lặng tôn thờ. 

* Sách Thánh vịnh (Psalms): Là bộ sưu tập thánh ca gồm những bài ca vịnh được sáng 

tác ở nhiều thời đại khác nhau, từ thời vua Ða-vít đến thế kỷ III trước CN. Ðây là kho 

tàng kinh nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Mọi tình 

huống, mọi tâm tình của con người được diễn tả, bộc bạch trước mặt Thiên Chúa với 

lòng đơn sơ, dạn dĩ, tin tưởng: cảm tạ, ngợi khen, thống hối, ai oán, than van, vui, 

buồn, chất vấn Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa chất vấn, khẩn cầu. Hội Thánh Công 

Giáo sử dụng các Thánh vịnh trong các giờ kinh phụng vụ và phụng vụ Lời Chúa. 

* Sách Châm ngôn (Proverbs): Gồm nhiều bộ sưu tập châm ngôn, Chín chương đầu 

là phần dẫn nhập: cha dạy con (1-7) và chính sự khôn ngoan lên tiếng (8-9). Cuốn 

sách được hình thành qua nhiều thế kỷ, nên cần lưu ý đến sự phát triển về tư tưởng. 

* Giảng viên (Ecclesiastes): Tác giả suy tư khắc khoải về ý nghĩa cuộc sống: tất cả là 

phù vân. Vậy thì sống để làm gì? Sau cuộc sống này còn gì tồn tại? Nỗi khắc khoải 

này sẽ được Chúa Giê-su trả lời dứt khoát. 

* Sách Diễm ca (Song of Songs): gồm năm bài tình ca diễn tả mối tình giữa Chàng và 

Nàng. Người Do-thái vẫn coi đây là bài ca tuyệt vời diễn tả mối tình tuyệt vời giữa 

Thiên Chúa và Dân được tuyển chọn. Hội Thánh hiểu về mối tình giữa Chúa Ki-tô và 

Hội Thánh; các giáo phụ, các nhà thần bí hiểu về mối tình giữa Chúa Ki-tô và mỗi 

tâm hồn. 

* Sách Khôn ngoan (Wisdom): Ðược biên soạn ở thế kỷ thứ I trước CN. Tác giả sống 

trong môi trường văn hóa Hy-lạp ở Alexandria bên Ai-cập. Cuốn sách muốn chống lại 

sức cuốn hút của văn hóa Hy-lạp đang làm cho nhiều người Do-thái bị lung lạc bằng 

cách đề cao sự khôn ngoan của Thiên Chúa bộc lộ trong số phận của mỗi con người 

và trong lịch sử Dân Chúa. 

* Huấn ca(Sirach): Cuốn sách gồm một bộ sưu tập những lời khôn ngoan về rất nhiều 

đề tài như chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa trong thiên nhiên và trong lịch sử 

Ít-ra-en; bài ca tán tạ và ca tụng việc tìm kiếm sự khôn ngoan. 

4. Sách Ngôn Sứ (Tiên Tri) gồm 18 cuốn: 

* Sách I-sai-a (Isaiah), sách này gồm ba phần thuộc ba thời kỳ khác nhau: 

1) 1-39 gọi là I-sai-a đệ nhất, vị ngôn sứ rao giảng ở xứ Giu-đa vào thế kỷ VIII trước 

CN. Một vài chương của thời kỳ sau được chen vào đây (24-27 và 34-35). 

2) 40-55 gọi là sách An Ủi, tức I-sai-a đệ nhị. Công trình của một ngôn sứ thời lưu 

đày, loan báo niềm hy vọng cứu độ và sứ mạng mới của Dân Chúa. 

3) 56-66 gọi là I-sai-a đệ tam, có lẽ là một bộ sưu tập lời rao giảng của nhiều vị ngôn 

sứ trong thời kỳ từ lúc xây xong đền thờ mới (515 trước CN) cho đến 445 trước CN. 

Khi Nơ-khe-mi-a hoàn tất việc trùng tu tường thành, dân chúng chán nản vì thấy đền 

thờ mới quá khiêm tốn, đời sống kinh tế chẳng khá gì, đời sống đạo đức cũng chẳng 
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hơn xưa: vẫn đầy áp bức bóc lột, thối nát. Các ngôn sứ củng cố niềm tin của cộng 

đồng Do-thái hồi hương. 

* Sách Giê-rê-mi-a (Jeremianh): Chép lời rao giảng và tiểu sử của Giê-rê-mi-a, vị 

ngôn sứ hoạt động một thế kỷ sau I-sai-a đệ nhất, vào thời kỳ xứ Giu-đa sắp bị diệt 

vong. Ông đã phải chứng kiến cảnh Giê-ru-sa-lem thất thủ, vua, quan, tư tế và dân bị 

lưu đày sang Ba-by-lon. 

* Sách Ai-ca (Lamentations): Ðây là những lời than khóc cho cảnh hoang tàn và bi 

đát của thành Giê-ru-sa-lem và dân cư sau biến cố thảm khốc năm 587 trước CN. 

Chính lòng trông cậy kiên vững vào Thiên Chúa trong nỗi đau tuyệt vọng của con 

người làm nên giá trị bất hủ của những bản ai ca này. Hội Thánh đọc sách này trong 

Tuần Thánh để nhớ biến cố bi đát trên Núi Sọ. 

* Sách Ba-rúc (Baruch): Sách nhỏ này cho chúng ta biết về đời sống tôn giáo của 

người Do-thái ở các cộng đồng hải ngoại và ảnh hưởng mạnh mẽ của ngôn sứ Giê-rê-

mi-a đối với dân Do-thái sau biến cố năm 587 trước CN. 

* Sách Ê-dê-ki-en (Ezekiel): Chép lời rao giảng và cuộc sống của Ê-dê-ki-en, vị ngôn 

sứ của thời lưu đày. Ông thuộc hàng tư tế bị phát lưu ngay đợt đầu (597 trước CN). 

Từ Ba-by-lon, ông theo dõi và giải thích những gì đang xảy ra tại Giê-ru-sa-lem. Sau 

khi Giê-ru-sa-lem thất thủ, một đám dân lưu đày mới được dẫn về Ba-by-lon. Hoạt 

động rao giảng của ông nhằm giúp những người lưu đày hiểu biết về hiện tại của mình 

và giữ vững niềm hy vọng ở tương lai. 

* Sách Đa-ni-en (Daniel): là một cuốn sách thuộc thể loại "khải huyền". Sách được 

viết vào thời kỳ An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê bách hại (167-164), trước khi cuộc nổi dậy 

của anh em Ma-ca-bê thành công. Mục đích nhằm an ủi, khích lệ Dân Chúa giữ vững 

niềm tin trong cơn thử thách. 

* Sách Hô-sê (Hosea): Bản văn tiếng Híp-ri của sách này là một trong những bản văn 

được lưu truyền tồi nhất trong Cựu Ước. Cuộc đời và lời rao giảng của Hô-sê vừa bi 

đát vừa trữ tình. Ông sống nỗi bi đát của tình vợ chồng bị phản bội để làm chứng về 

tình yêu của Thiên Chúa bị phản bội. 

* Sách Giô-en (Joel): Hai chương đầu mô tả tai họa và công bố lời hứa giải thoát. Hai 

chương sau theo thể loại khải huyền, loan báo cuộc phán xét và kỷ nguyên mới. Lời 

hứa tuôn đổ Thần Khí được sách Công vụ trích dẫn và ứng dụng vào biến cố ngày lễ 

Ngũ Tuần. 

* Sách A-mốt (Amos): Vị ngôn sứ này rao giảng ở vương quốc phía bắc vào thời Gia-

róp-am II (783-743). Là một nông dân thuần túy nên lời lẽ của ông thường đơn sơ 

nhưng rất mạnh mẽ. 

* Sách Ô-va-đi-a (Obadiah): Là sách ngắn nhất của Cựu Ước nhưng lại có nhiều vấn 

đề phức tạp. Các nhà nghiên cứu chưa xác định nổi thời đại: các ý kiến đi từ thế kỷ IX 

trước CN tới thời kỳ đế quốc Hy-lạp. Sách phản ánh một chủ nghĩa dân tộc cực đoan, 

đề cao sự công thẳng khủng khiếp và quyền năng của Thiên Chúa là Ðấng bênh vực 

công lý. 
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* Sách Giô-na (Jonah): Là một dụ ngôn dài, được viết vào thế kỷ V. Câu chuyện đầy 

châm biếm nhằm phản bác quan điểm dân tộc cực đoan, cục bộ và rao giảng một quan 

niệm phổ quát về ơn cứu độ. 

* Sách Mi-kha (Micah): Sách này chép lời rao giảng của ngôn sứ Mi-kha người vùng 

Mô-rê-sét (gần Khép-rôn). Ông cũng là nông dân thuần túy nên lời văn mộc mạc và 

mạnh mẽ giống A-mốt. 

* Sách Nakhum (Nahum): Ngôn sứ này hoạt động ở Giu-đa vào thời kỳ đế quốc Át-

sua đang đến hồi suy tàn và thủ đô Ni-ni-vê sắp thất thủ (612). Ông kết tội vua xứ Át-

sua là kẻ xâm lược áp bức và loan báo ơn cứu độ cho Giu-đa. 

* Sách Kha-ba-cúc (Habakkuk): Rao giảng cùng thời với Giê-rê-mi-a, trong khi xứ 

Giu-đa bị dân Can-đê đe dọa. Ông chất vấn Chúa vì Chúa để cho một dân hung ác đe 

dọa Dân Chúa cùng chư dân, và được Chúa trả lời: "Người công chính sẽ được sống 

nhờ lòng trung tín". Rồi ông nguyền rủa kẻ áp bức người khác và cuối cùng ca tụng 

quyền năng Thiên Chúa. 

* Sách Xô-phô-ni-a (Zepthaniah): Ngôn sứ này hoạt động ở phía nam thời ấu vương 

Giô-si-a (640-630), trước cuộc phục hưng tôn giáo mà vua này sẽ phát động. Tân Ước 

trích dẫn sách này một lần (Mt 13,41). Cách ông mô tả "Ngày của Ðức Chúa" ảnh 

hưởng tới ngôn sứ Giô-en và bài ca "Dies irae" thời trung cổ. 

* Sách Khác-gai (Haggai): Rao giảng sau thời lưu đày. Ông cổ võ việc xây lại đền thờ. 

* Sách Dacaria (Zechariah): Sách này gồm hai phần thuộc hai thời kỳ khác nhau: 

1) 1-8 thuộc thời kỳ tái thiết và phục hưng, cổ võ việc khôi phục đạo đức; 

2) 9-14 thuộc thời kỳ cuối thế kỷ IV trước CN, lúc đế quốc Hy-lạp mới bành trướng. 

Có người còn chia phần này làm hai: 9-11 và 12-14. Tầm quan trọng của phần 9-14 

là do giáo huấn về Ðấng Mê-si-a, được Chúa Giê-su và các sách Tân Ước trích dẫn 

nhiều. 

* Sách Ma-la-ki-a (Malachi): Rao giảng sau khi đền thờ được xây lại năm 515, kêu 

gọi hàng tư tế và dân thanh tẩy mọi tội lỗi để thờ phượng Chúa cho phải đạo. 

III.B - Những sách Tân Ước. 

Phần thứ hai của của bộ Thánh Kinh, Tân Ước là một sưu tập những bài viết bắt nguồn từ cộng 

đoàn Ki-tô 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 Giê-su Ki-tô. Ngài đã được gọi là Giao Ước Mới mà 

Ðức Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa và Cứu Chúa của chúng ta đã ký kết.  

 

Tân Ước cho chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ nhân loại như thế nào nơi 

Đức Giê-su. Và cho ta biết về những bước khởi đầu, sự phát triển kỳ diệu và sự kết thúc đầy 

vinh quang của Hội Thánh trong tương lai. 

 

Tân Ước do các tông đồ và các cộng sự viên của các ngài viết ra. Các sách đều được viết bằng 

tiếng Hy-lạp và được hình thành trong nửa sau thế kỷ thứ nhất từ năm 49-100. Tin mừng theo 

thánh Mat-thêu (năm 49), Tin mừng theo thánh Mac-cô (năm 54), Tin mừng theo thánh Luca 

(năm 60), Tin mừng theo thánh Gioan (năm 99). Các sách Tin Mừng được xếp trước sách Công 
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vụ Tông đồ, các thư mục vụ của Thánh Phao-lô, Gia-cô-bê, Phê-rô, Gio-an, và Giu-đa. Sau 

cùng là sách Khải huyền. 

 

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 Ki-tô 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 Thánh Kinh. 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 Ki-tô giáo, trình 

bày ra như phương sách ứng phó lại nhu cầu xác định rành mạch hơn. 

 

27 quyển sách Tân Ước có thể tạm chia làm bốn loại, dựa trên bốn thể văn khác nhau. Bốn sách 

đầu tiên của bộ Tân Ước được viết theo thể văn Tin Mừng (còn gọi là sách Phúc Âm). Trong 

toàn bộ Thánh Kinh các sách Tin Mừng có tính ưu việt trên hết, vì những sách đó là những 

chứng từ tuyệt vời về cuộc đời và lời giáo huấn của Ngôi Lời nhập thể, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. 

Công đồng Va-ti-ca-nô II đã coi các sách Tin Mừng như những chứng từ thành văn của các 

Tông Ðồ hay của những vị đã sống bên các Tông Ðồ ghi chép lại do ơn linh hứng của Thánh 

Thần. Ðó là một chứng từ đức tin, chứng từ này được viết lại sau những biến cố nền tảng của 

Ki-tô giáo: phục sinh, thăng thiên và hiện xuống. Các biến cố này như những luồng sáng chiếu 

dọi vào toàn bộ cuộc đời Ðức Giê-su, khiến cho các Tông Ðồ có một hiểu biết thâm trầm hơn 

về các việc làm và lời nói của Người. Các sách Tin Mừng được viết sau những năm dài nghiền 

ngẫm, cầu nguyện và sống, không phải của một cá nhân, mà thường là của cả một cộng đoàn 

Giáo Hội địa phương. Bốn sách Tin Mừng là bốn cái nhìn về cùng một thực tại là Ðức Giê-su, 

bốn cái nhìn khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, để ta có một cái nhìn trọn vẹn về Con Thiên 

Chúa. 

 

Sách Công Vụ Tông Ðồ thuộc thể văn Lịch Sử Tôn Giáo. Sách này kể lại buổi đầu của Giáo 

Hội và công cuộc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Ðây không phải là một tài liệu thuần túy 

lịch sử như kiểu hồi ký hay niên sử, nhưng cũng không phải là một sách giáo lý thuần túy, vì 

mang nhiều yếu tố lịch sử. Có thể nói Công Vụ là một lịch sử nhằm giáo huấn. Tác giả Luca đã 

viết sách này cho những tín hữu gốc dân ngoại để nói lên rằng sứ điệp cứu độ được gởi đến cho 

mọi người, trước hết là người Do-thái, sau là dân ngoại. 

 

Thể văn thứ ba là Thư Tôn Giáo Chính Thức. Tân Ước có 21 lá thư, 14 thư của thánh Phaolô, 

7 thư còn lại của các vị Tông Ðồ khác. Ðây là những lá thư thực sự vì được gửi đến cho những 

cá nhân như Ti-mô-thê, Ti-tô, Phi-lê-môn, hay cho những Giáo Hội ở đó đây trong đế quốc Rô-

ma. Các thư phát xuất từ những hoàn cảnh cụ thể, nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể như 

củng cố niềm tin, khích lệ trong cơn bách hại, xác định những điểm giáo lý, uốn nắn những lệch 

lạc, ngăn ngừa những sai lầm... Các thư trong Tân Ước không phải chỉ là những thư thuần túy 

riêng tư, cũng không phải là những luận thư (épitre) theo kiểu của các triết gia Hy-lạp, nên 
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Kinh_korrektur.docx  Trang 10/11 

chúng ta có thể coi chúng thuộc về thể văn "thư tôn giáo chính thức". Như các sách Tin Mừng, 

các thư được soạn thảo do ơn linh hứng của Chúa Thánh thần. Tuy không có những trình thuật 

về đức Giê-su nhưng các thư lại "trình bày càng ngày càng rõ hơn giáo lý đích thực của Người" 

Có thể nói các thư phản ánh việc sống lời Chúa của các cộng đoàn dân Chúa ở thế kỷ đầu, với 

những khó khăn riêng; tuy nhiên ta vẫn có thể khám phá thấy nơi các thư một sứ điệp luôn mới 

mẻ cho đức tin của mình. 

 

Sách cuối cùng trong bộ Tân Ước là sách Khải Huyền. Ðây là một thể văn thịnh hành trong văn 

chương Do-thái trong khoảng thời gian hai thế kỷ trước đến một thế kỷ sau CN. Thể văn này 

sử dụng nhiều hình ảnh, con số, tên gọi và màu sắc mang ý nghĩa tượng trưng. Ðể hiểu được ý 

nghĩa của chúng, ta cần quy chiếu về Cựu Ước và các sách Khải Huyền khác, chứ không nên 

hiểu theo nghĩa đen. Sách Khải Huyền được viết để củng cố niềm hy vọng các tín hữu đang bị 

bách hại vì đức tin. Tác giả sách này đã phác họa một loạt những thị kiến có tính tượng trưng 

để mô tả cuộc giao tranh trong vũ trụ giữa sự thiện và sự ác, giữa Ðức Ki-tô và Xa-tan, cuối 

cùng Ðức Ki-tô và các thánh sẽ toàn thắng. Ðó là động lực giúp người tín hữu vững tâm đợi 

chờ sự can thiệp của Thiên Chúa. Như thế sách Khải Huyền vẫn có giá trị cho mọi thời, vì lịch 

sử vẫn còn là cuộc tranh chấp cho đến ngày Ðức Ki-tô trở lại. 

 

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. 

IV. - Thánh Kinh là trình tự diễn tiến của Mạc Khải với 5 hướng chính. 

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. 

IV.A - Dậy dỗ, biện hộ, sửa dạy, sửa sai, giáo huấn về đàng chính. 

Trước hết, có đặt dưới ánh sáng của một tiến triển đi đến thành tựu, Cựu Ước mới có nghĩa. 

Nhưng ngược lại cũng phải nhấn mạnh rằng Tân Ước cũng không thể hiểu được nếu không có 

Cựu Ước. Tóm lại, muốn hiểu Thánh Kinh, nhất thiết phải liên kết cả hai phần, vì cả hai phần 

tùy thuộc lẫn nhau. Như thế Thánh Kinh, gồm có Cựu Ước và Tân Ước, là Sách Thánh của đạo 

Chúa Ki-tô. Và bây giờ ta đã có một ý tưởng rõ rệt hơn về Thánh Kinh. 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, Thánh Kinh là 

MẠC KHẢI của THIÊN CHÚA. 

IV.B - Bắt ta phải đương đầu với hiện thực. 

Thánh Kinh gồm có những điều cũ và những điều mới; thô thiển cũng có, đối chọi cũng có, vì 

đã trải qua bao thế kỷ. Thánh Kinh dọi lại theo cách tả thực cả cái sinh hoạt của con người, một 
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tạo vật sống trong thời gian và địa điểm, luôn luôn biến đổi và tiến triển, vì thế mà Thánh Kinh 

ám hạp cho sinh hoạt nhân loại. Thánh Kinh thích hợp cách lạ lùng làm sao cho điều kiện sinh 

sống của ta, như cá nhân, cũng như đoàn thể. Thánh Kinh là mạc khải, phải, là mạc khải của 

Thiên Chúa. Điều Thánh Kinh đem đến trước tiên là bắt ta phải đương đầu với hiện thực!  

IV.C - Cho ta lượng được phần nào chiều sân chiều rộng của bí quyết đời ta. 

Thánh Kinh 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. Thánh Kinh 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 A-bra-ham nghe ơn thiên triệu 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 chóp đỉnh của cả tấn kịch như 

ta đọc thấy trong Phúc âm, biến cố giải tỏa ánh sáng trên mọi biến cố. 

IV.D - Giúp ta bắt liên lạc với thực tại nền tảng là “Thiên Chúa hằng sống trong nước 

Người.“  

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 Thánh Kinh nên có ý nghĩa vì luôn bắt liên 

lạc với thực tại nền tảng chống đỡ mọi lịch sử, mọi kinh nghiệm người đời. Thực tại đó, là 

Thiên Chúa hằng sống trong nước của Người, và vì lịch sử Thánh Kinh luôn tiến đến chóp đỉnh 

kết thúc cả trình tự: Lúc mà Nước Thiên Chúa đến trên loài người.  

 

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. 

IV.E - Khiến ta thấy được tay Thiên Chúa hoạt động luôn luôn. 

Việc còn lại của mỗi người chúng ta là phải qua việc tự nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Thánh 

Kinh mà đến việc nhận ra Thiên Chúa nói với ta, nhờ lịch sử Thánh Kinh đó. Hiện bây giờ ta 

nhận được điều này là, trong Thánh Kinh - cái loạt sách mà Hội Thánh trao cho ta - ta có một 

mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử. 

 

__________________________________________________________ 

Nguồn: * Hướng dẫn đọc Cựu Ước của Charpentier E., bài 1 và 2. 

  * Thánh Kinh là gì? của Lm. Yuse Nguyễn Thế Thuấn CSsr. 

* Dẫn nhập Thánh Kinh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

* Các bản dịch toàn bộ Thánh Kinh sang tiếng Việt của Lm. An-be-tô Trần Phúc Nhân.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/c7cadd_65be2a85837b436685be6959e5b7660d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c7cadd_65be2a85837b436685be6959e5b7660d.pdf
https://ktcgkpv.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/c7cadd_e0f83e9039944545a0639d32d06804c2.pdf

