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KINH	THÁNH	LÀ	GÌ	?	
	

	
-	SÁCH	THÁNH.	
-	HỘI	THÁNH	-	KINH	THÁNH.	QUI	ĐIỂN.	

	
 
 
Người ta có thể trả lời ngay rằng là : 
SÁCH	THÁNH của đạo Chúa Kitô (và một phần, cũng là Sách Thánh của đạo Dothái). 
Cũng như sách   
 Koran là sách thánh của Hồi giáo 
 Phệ-đà là sách của đạo Ấn độ 
   Kinh Tam tạng là sách thánh của đạo Phật 
Trong một phòng sách sắp thứ tự, chúng ta có thể đặt Kinh Thánh cùng các sách tôn giáo 
đó dưới nhan đề “Sách Thánh”. Được lắm. Nhưng trạng từ “thánh” này chúng ta sẽ cảm 
thấy là quá trổng. Và đối với tâm não người đời nay, rất nghi hoặc với những “lý do cao 
siêu”, phẩm từ kia sẽ làm cụt mất thiện cảm đi rồi. Vả lại, so sánh với Koran, hay Phệ-
đà cũng không đúng gì lắm. 
Bây giờ bỏ ngoài những tiền kiến dựa vào đề sách, chúng ta dở Kinh Thánh ra đọc, chúng 
ta sẽ phải nói Kinh Thánh không phải là một quyển sách, nhưng là tất cả một loạt sách 
đóng chung lại dưới một bìa. Giữa các sách đó, sự khác nhau không phải là ít về nội dung 
cũng như về ngoại diện. Tản văn có, thi phú có, lịch sử có, tưởng tượng cũng có. Có 
những đoạn luật pháp dài dằng dặc, có những câu ngạn ngữ, những châm ngôn khúc triết; 
và có cả những thư từ nữa. Rồi có những thứ thuộc một loại riêng chỉ có thể tả được là 
“sấm ngôn”; rồi có những khúc văn dùng trong nghi lễ, dành cho việc thờ phượng công 
cộng. Nói thế cũng chưa kể cặn kẽ hết mọi loài văn dùng trong Kinh Thánh. 
Nói đến nội dung, một người của thư viện muốn sắp Kinh Thánh cho đúng loại, ắt sẽ phải 
phân tán theo nhiều mục chương khác nhau. Trong đó những phần khá lớn chỉ chiếu dọi 
lại những việc vàn trần tục thường tình của loài người. Có những chương sử trong đó yếu 
tố tôn giáo chỉ họa hoằn mới lộ ra, thí dụ như tập ký sự về công việc kế thừa Đavít. Rồi 
đến những chương có thể mệnh danh được là “tôn giáo” nữa, cũng có khi không có mùi 
vị gì tôn giáo theo như quan niệm chúng ta có ngày nay: Thí dụ những chương dạy về thể 
thức phải giữ khi hạ sát hy sinh, các chương đó nói được là “giáo khoa cho đồ tể”. 
Nhưng kỳ thực thì việc mổ xẻ Kinh Thánh như thế theo thành phần của nội dung sẽ làm 
tiêu tán mất cái hương vị riêng biệt của Kinh Thánh. Cái đặc điểm của Sách Thánh này, 
hay văn chương tôn giáo này là trong đó yếu tố tôn giáo phát xuất ngay tự thuần chất sinh 
hoạt nhân loại, như thực sự đã được sống trong các giai đoạn vừa nhiều phức tạp; hầu 
như không có giai đoạn nào mà không có. Tầm quan trọng của Kinh Thánh về tôn giáo 
có thế nào đi nữa, nếu có thực, thì chính là ở nơi cái phản ảnh tổng quát mà Kinh Thánh 
dọi lại về sinh hoạt nhân loại đến cả sinh hoạt vật chất nữa, như thực người ta luôn sống. 
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Có thể lựa lọc những đoạn tuyệt tác, hay trích lục sao thành sưu toát những đoạn có cơ 
giúp ích cho lòng đạo và thực sự có ích, nhưng làm thế không vớt vãn lại được cái tính 
cách họa hiếm - nói được là độc nhất vô song của Kinh Thánh, xét chung như một văn 
chương tôn giáo toàn bộ. 
Bất đồng về nội dung và ngoại diện có thực, nhưng tính cách duy nhất cũng có thực. Có, 
không phải cho ai cứ giở trang này lật trang khác. Nhưng một người chuyên đọc kỹ càng 
thế nào cũng hội ra được. Lẽ gì làm Kinh Thánh nên duy nhất, nếu ta kiếm, thì điều thứ 
nhất ta nhận thấy được là toàn thể nội dung như thể được khâu theo một đường chỉ, tức là 
trình thuật. Trình thuật đó duyệt lại trước mắt ta một sinh hoạt nhân loại ngang qua thế kỷ 
này đến thế kỷ khác, bắt đầu với mông lung huyền ảo của thái cổ để rồi ngoi lên sân khấu 
lịch sử. Tìm thêm, đọc kỹ ta nhận ra được là lịch sử của một nhóm người, một đoàn thể, 
suốt qua nhiều giai đoạn phát triển. Rồi ta thấy các phần Kinh Thánh khác tăm tắp nối 
theo đường chỉ là lịch sử. 
Muốn tế nhận tính cách duy nhất của Kinh Thánh, tiên vàn phải nhận rằng các thành phần 
đều khởi nguồn tự sinh hoạt của một cộng đoàn có ý thức về lịch sử liên tục của mình. 
Sự liên tục đó bền bỉ ngang qua những sự đổi thay cực kỳ quan trọng. Cộng đoàn ta nói 
đây, khi xuất hiện, là một bộ lạc thuộc dân Sem, hay là một nhóm bộ lạc, lảng vảng giữa 
hai trung tâm văn minh thời đó dọc theo hai con sông : Bắc là sông Phrát; và Nam là con 
sông Nil. Kế đó nhóm người đã nên  một dân tộc, đổi tên là Israel, định cư hẳn trên một 
khu vực riêng, dưới quyền lĩnh đạo của những tù trưởng, rồi những vua riêng. Vua với 
dân chỉ là những tiểu bang tí hon bị lôi cuốn theo những bấp bênh của chính trị bên 
ngoài. Các tiểu bang kia sút dần rồi sụp đổ, cộng đoàn đó không còn như một nước độc 
lập nữa. Babylon thôn tính, và từ đó Israel nên thành phần của đại đế quốc bao quát cả 
Tiểu á do Babylon, hay Ba tư, hay Hilạp, và sau cùng do Rôma lĩnh đạo.  
Nhưng khi phải thần phục chính quyền ngoại lai, cộng đoàn Israel đã biến đổi dưới một 
hình thức mới. Một nhóm người đã hồi hương tổ chức thành một cộng đoàn tự lập dưới 
quyền tối thượng của đế quốc ngoại lai. Cộng đoàn tái lập này không phải là quân chủ mà 
cũng không phải là cộng hòa. Những người lĩnh đạo là những tư tế. Luật pháp của cộng 
đoàn là Luật Thiên Chúa. Trung tâm là Đền thờ tại Yêrusalem với ít đất đai tiếp cận. 
Nhưng các chỉ thị của giáo quyền của cộng đoàn lại có hiệu lực trên từng trăm nhóm 
Dothái, rải rác trong cả thế giới văn minh La-Hi và tùy thuộc nhiều nước khác nhau. Đó 
là một thứ tổ chức xã hội, chính trị độc nhất trên trần : Nguyên tắc hàn gắn hầu như hoàn 
toàn tôn giáo, tuy dẫu còn dính bén đôi chút với một trung tâm dân tộc dựa trên địa lý. 
Đến giai đoạn cuối cùng, thì mọi dính bén dân tộc và địa lý đều tan biến, và đó là Hội 
Thánh Kitô giáo : Hội Thánh Công giáo, một động đoàn công cộng đại đồng, phổ biến, 
vượt quá mọi phân biệt quốc gia. Nhưng vẫn cứ là cộng đoàn mà chúng ta đã theo dõi 
mọi bước tiến. 
Chính lúc mà liên tục hầu như bị gián đoạn hẳn đi, nghĩa là lúc mà Cựu ước nhường chỗ 
cho Tân ước, thì sự liên tục lại được long trọng nhấn mạnh. Đã hẳn các tác giả Tân ước 
biết rõ rằng Kitô giáo là một cái gì mới, thực là một “tạo thành mới” bởi tay Thiên Chúa. 
Nhưng họ cũng viết đó vẫn là “Abraham cha chúng ta”. Họ viết “Cha ông chúng ta đã 
ngang qua Biển Đỏ, đã chịu lấy Luật do tay Môsê, đã thử thách Thiên Chúa trong 
hoang địa. Thư cho Hipri đoạn 11 là một chứng làm xúc cảm lạ thường đối với ý thức về 
liên tục đó, tác giả chẳng những liệt Môsê cùng các tổ phụ, mà cả những tay hung bạo 
của thời bán khai như Ghiđêôn, Samson, Barak vào số những phần tử đồng hành của 
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Yêrusalem trên trời, cái cộng đoàn muôn thuở ngang cả lịch sử, nhưng cũng siêu cả lịch 
sử. 
Hội Thánh trong phung vụ vẫn còn duy trì ý thức về sự liên tục đó. Các Ca vịnh của Hipri 
vẫn còn vang dội. Cả hai Giao ước đều lên tiếng. Những lời kinh nguyện được trích khắp 
cả Kinh Thánh. Đêm Phục sinh, kinh Exultet được xướng hát : Nhắc lại những kỳ công 
của Thiên Chúa trên dân Người “Đêm nay là đêm Chúa đã dẫn cha ông chúng tôi, con 
cái Israel, ra khỏi Ai-cập, và cho họ ngang qua Biển Đỏ chân còn khô ráo”. Cha ông 
chúng tôi, Hội Thánh nói một cách trịnh trọng như thế. Đó là thành phần của lịch sử của 
chúng ta. Việc vàn và gian lao thống khổ của các người đó đâu lại với kinh lịch của ta 
ngay cả ngày nay làm thành một tấm chạy liền. Tân ước dùng lại tên lịch sử cựu trào 
Israel cho cả đoàn thể liên tục qua thời gian đó : Màu sắc dân tộc hay quốc gia đã tẩy 
luyện để còn cái nghĩa thuần túy : “Dân của Chúa” : nghĩa là một đoàn thể xác định 
nguyên bởi cái liên lạc có với Vua cả trời đất. Xét cùng ra, chính quan niệm đó đã cho 
Kinh Thánh có tính cách duy nhất. 
 

1. HỘI	THÁNH	-	KINH	THÁNH.	QUI	ĐIỂN	
 
Như ta thấy, Hội Thánh coi mình là chính Israel của Thiên Chúa còn tiếp tục. Chính Hội 
Thánh đó trao Kinh Thánh cho ta. Ngoài Hội Thánh ra, ta vô phương tìm một trung gian 
nào khác.  
Kinh Thánh gồm tất cả 72 quyển. Nếu ta hỏi tại sao loạt sách đó mà thôi, chứ không có 
quyển nào khác nữa, đã nên một bộ gọi là Kinh Thánh - thì câu trả lời cuối cùng ra chỉ có 
thể là Hội Thánh biết là chỉ phải trao lại cho ta những quyển đó, ta sẽ phải vượt quá suy 
lý mà đụng chạm một cái gì ngoài suy luận - một linh cảm, một trực giác phát xuất tự 
chính sức huy động dân Chúa từ ngày đầu : Thánh thần của Thiên Chúa. Các sách đó 
được có, cũng như đã được phát xuất ra chính trong sinh hoạt của cộng đoàn khai nguồn 
tự Abraham, tự Môsê, tự các tiên tri, tự các tông đồ, và còn giữ vai trò ngay trong lịch sử 
hiện tại của thời ta. Kinh Thánh chẳng những ghi lại quá khứ, nhưng còn để duy trì sự 
sinh tồn thường nhật trong hiện tại ứng phó với mọi nhu cầu xảy đến. 
Trên kia chúng ta đã nói toàn bộ Kinh Thánh là một sách rất phức tạp về thể văn cũng 
như về nội dung. Để tiện việc nghiên cứu, người ta có thể tách ra phần này, hay đoạn 
khác để học. Có phần có thể suy nghiệm dưới hình thức “phong dao cổ lục”, hay như hồ 
sơ cho sử học về những văn hóa thời bán khai. Nhiều phần cũng có thể dùng làm nguồn 
văn cho sử học miền Tiểu á; phần khác có thể cho ta biết về tình cảnh xã hội dưới thời đế 
quốc Rôma. Việc nghiên cứu các “thể văn”, nguyên lai và phát triển làm sao, sẽ gặp 
trong văn chương Kinh Thánh một mỏ rất phong phú để khai thác, vừa muôn hình vạn 
trạng, lại vừa kéo dài dằng dẵng trong thời gian. Nói được là Kinh Thánh có thể cung cấp 
tài liệu học hỏi cho đủ mọi phạm vi khảo sát. Trong mấy chục năm gần đây, học hỏi 
chuyên môn đã soi rạng bao vấn đề Kinh Thánh, trước đây mù tối về nhiều khía cạnh. 
Nhưng cái đại giá của chuyên môn là làm khuất mắt về toàn diện : Cây làm khuất rừng. 
Một điều hệ trọng bị nhãng quên : Kinh Thánh là một toàn thể xác định rõ ràng, có tính 
cách duy nhất riêng. Kinh Thánh đã được dần dần cấu tạo cùng với sinh hoạt của một 
nhóm người vừa là một xã hội, vừa là một tôn giáo, và Kinh Thánh luôn luôn mang 
dấu ấn của nhóm người đó. Bởi đó Kinh Thánh, ai mà muốn hiểu cách phải chăng, thì 
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không thể không đặt liên lạc với sinh hoạt của nhóm người đó suốt qua mọi giai đoạn dồn 
dập biến đổi, kể cả sinh hoạt của Hội Thánh ngang qua các thế kỷ mãi cho đến ngày nay. 
Nếu đã xảy ra điều đáng tiếc là trong khi tranh luận người ta đã đem Kinh Thánh đối 
chọi với quyền Hội Thánh, đặt Kinh Thánh tương phản với Truyền thống, ấy vì người 
ta quên cái nhóm người trong Kinh Thánh đã được chép ra. Thực sự ta phải nói rằng 
ngay cái ý tưởng một qui điển có uy tín về Kinh Thánh, là một hậu kết của ý niệm Hội 
Thánh rồi. 
Việc Thiên Chúa quan phòng trong việc chép ra Sách Thánh mà chúng ta gọi là linh hứng 
(hay thần hứng) Kinh Thánh chỉ là một nố riêng của việc Thiên Chúa quan phòng đặc 
biệt mà chúng ta cũng có thể nói trổng là linh hứng : Nghĩa là ngoài linh hứng Kinh 
Thánh và ở trên nữa, còn có linh hứng sấm gia, linh hứng tông đồ : Những ơn không 
trực tiếp dẫn đến hậu quả cuối cùng là việc chép lại mạc khải, nhưng cốt để làm dẫy đến 
cái mạc khải của Thiên Chúa, với tất cả cái phong phú của tuyên ngôn tiên khởi, và để 
làm tiến triển mạc khải đó ra muôn vàn hình thức trong nhóm người sống động, cộng 
đoàn Thiên Chúa đã chọn để chịu lấy, để nghiền ngẫm, để chuyển đi Lời Thiên Chúa : 
Huy động của Thánh thần vô cùng uyển chuyển và đủ loại trong cả một xã hội - Trước 
hết trong dân Chúa thuộc đạo cũ, rồi trong cộng đoàn các Tông đồ hướng dẫn, Hội Thánh 
sơ khai.  
Huy động dĩ nhiên trước nhất được thi thố nơi các nhân vật lỗi lạc như các sấm gia, các 
Tông đồ - nhưng huy động đó cũng làm việc trong vô vàn vô số người vô danh đã chung 
công cách này cách khác để quan niệm, để tuyên ra tín thư của Thiên Chúa. Phản ảnh của 
công việc dọn đàng sống động, vô cùng phức tạp đó, bằng lời nói, bằng chữ viết, với biết 
bao phong trào đan tréo nhau (bình luận ngày nay càng làm ta thấy rõ), Kinh Thánh chỉ 
là hậu kết của việc cưu mang lâu lắc đó, hậu kết đã hẳn là được bảo đảm bằng một 
việc quan phòng riêng cho những kẻ được trách nhiệm rõ định là viết lại mạc khải, ơn 
thần hứng. Nhưng thần hứng trước tác đó không lấn át linh hứng đã có trước. Linh hứng 
nơi các người lĩnh đạo tôn giáo trong Cựu ước, nơi các tiên tri khai nguồn cho cả truyền 
thống, mà một phần đã được ghi chép lại trong Cựu ước. Linh hứng các Tông đồ đã 
được, theo tư cách chứng tá của Chúa Kitô, khai nguồn cho cả sức sống bồng bột đức tin 
diễn ra trong thế hệ đồng thời với các tông đồ. Nhưng ngoài tiên tri, ngoài tông đồ ra, 
Thánh thần còn hoạt động trong mọi tín hữu làm thành dân Chúa, cách riêng nơi các kẻ 
được Thiên Chúa kêu gọi làm đầu để xây dựng dân Chúa, tức là những người dưới quyền 
điều khiển, thúc đẩy của các tiên tri, của các tông đồ, đã nên quyền giáo huấn đầu tiên 
trong dân Chúa.  
Khi đặt Kinh Thánh trong hoàn cảnh cụ thể đó, người ta sẽ không còn coi Kinh Thánh 
như chứng chỉ viết lại của các tiên tri, của các tông đồ mà thôi - Đàng khác, người ta sẽ 
lĩnh hội được rằng văn bản kia không chấp chứa được tất cả tiềm lực của chứng chỉ các vị 
ấy đã diễn ra với cả sinh hoạt phong phú của nó. Và khi suy đến lịch sử Hội Thánh, người 
ta sẽ không ngại nói đến linh hứng còn tiếp tục trong Hội Thánh. Cũng như Thánh Thần 
hoạt động trong dân Chúa chọn xưa, như thể bằng một ơn linh hứng tập đoàn, thì Người 
vẫn còn đeo đuổi công việc trong Israel mới. Điều khác nhau cốt yếu là vì Chúa Kitô đã 
đến, đã đem “mạc khải” đến nơi đến chốn, mạc khải đã chấm dứt ngay sau thế hệ các 
tông đồ, và bản chất không còn tiến thêm nữa. Nhưng dẫu không đem thêm mạc khải 
mới, Thánh thần vẫn còn tiếp tục linh hứng Hội Thánh, cho Hội Thánh được quyền vô 
ngộ, chẳng những là một sự hộ trợ tiêu cực như người ta nói, làm cho Hội Thánh khỏi sai 
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lầm trong những khi tuyên bố tín điều long trọng, nhưng thực là một ơn tích cực làm cho 
thấy rõ hơn và kéo ra dần dần những điều tàng ẩn trong qui lệ đức tin các Tông đồ đã trối 
lại. Thánh Thần xưa kia đã linh hứng các tác giả Kinh Thánh, thì Thánh Thần cũng đã 
linh hứng các tác giả Truyền thống sống động, và nay Thánh Thần cũng còn ở trong Hội 
Thánh, cho Hội Thánh được quyền tuyên bố ý nghĩa đích xác của Kinh Thánh cũng như 
của Truyền thống. 
Việc thiết lập một qui điển cuối cùng ra, chính do cái ơn linh hứng của Thánh Thần đó 
trong Hội Thánh. 
 

2. TÂN	ƯỚC	
 
Tân ước gồm có 27 áng văn, thu lại dưới một đề. Tại sao 27 quyển đó mà thôi. Đó không 
phải là tất cả văn chương Kitô giáo tiên khởi. Đó là một số lựa lọc giữa rất nhiều áng văn 
khác, trong số đó có những sách còn lưu lại cho đến ngày nay, có những sách đã mai một 
đi, và sau cùng có những quyển mãi ngày nay mới tìm thấy lại được. Công việc lựa lọc 
và xác định toàn bộ Tân ước có lẽ làm dưới nhu cầu củng cố đức tin thấy diễn ra trong 
Hội Thánh sau thời các Tông đồ. Thời đó, đức tin thuần túy bị đe dọa bởi những đạo lý 
kỳ quặc, những việc vàn dị đoan. Còn bên ngoài, cơn cấm đạo càng nên gay gắt. Để đối 
phó với những nguy cơ đó Hội Thánh phải nỗ lực củng cố sinh hoạt và lòng tin. Việc 
củng cố đó dựa trên qui lệ đức tin, thánh vụ của Hội Thánh, qui điển Kinh Thánh. Qui lệ 
đức tin được bày tỏ thêm rõ dần trong các tuyên tín (Credo). Thánh vụ được củng cố nơi 
hàng giám mục độc vị kế tiếp liên tục từ các tông đồ. Còn qui điển gồm tất cả trong 27 
quyển - Đó là qui tắc cho đức tin và sinh hoạt Kitô giáo, trình bày ra như phương sách 
ứng phó lại nhu cầu xác định rành mạch hơn. 
Nhưng Hội Thánh thiết định qui điển thế nào?  
Có phải là một ủy ban chuyên viên ngồi lại khảo sát một mớ thư tịch hiện hành, rồi quyết 
định nhận cái này, loại cái kia đi không? Vẫn hay rằng có ít thư tịch thứ yếu đã bị nghi 
nan lâu hay vắng trước khi được chính thức công nhận, và trong thời tranh luận đó có 
những sách nay ở ngoài qui điển, cũng đã được thâu nhận một thời vào qui điển, để sau 
cùng mới bị loại ra. Nhưng những sách chính yếu, những sách cho Tân ước tính cách 
riêng biệt (lối chừng 20) đã làm thành một pho văn chương minh xác rồi ngay khi chúng 
ta biết được đích xác hơn về Hội Thánh, nghĩa là vào thế kỷ thứ hai. Công việc sưu tập đã 
đi đường lối nào, khảo sát kỹ cũng vạch ra được ít quãng gọi là không hồ đồ; nhưng 
chúng ta chỉ có thể quả quyết chắc thực điều này: Hội Thánh đã trực giác tế nhận uy 
tín của những thư tịch riêng biệt đó. Hội Thánh đã làm thế một cách gọi là tự nhiên, vì 
sự thúc đẩy khiến lựa chọn cũng không khác gì sự thúc đẩy tiên khởi dẫn đến việc soạn ra 
các sách ấy. Dùng lời lẽ Tân ước mà nói, thì chính để “làm chứng” về ít thực tại căn 
bản mà các thư tịch Tân ước đã được chép ra từ đầu và rồi sau đó cũng đã được thu 
thập lại để làm thành một qui điển. 
Ý tưởng ngấm ngầm trong toàn bộ được diễn bày cách ý nhị trong đề chung cho cả 27 
áng văn đó. Người ta gọi là Tân ước, hay nói cho nhằm hơn “Kinh Thánh của Giao ước 
mới”. Tiếng giao ước nói đây dịch một tiếng thường gặp thấy trong Hipri của Cựu ước 
(berith) và trong tiếng Hilạp của Tân ước (diathêkê). Trong các bản dịch ngày nay thì 
dùng tiếng giao ước.  
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Giao ước tức là việc điều đình, thương lượng, hay giao kèo giữa hai bên, nhờ đó các liên 
lạc được điều chỉnh, và nhờ đó một thể lệ nào đã được thiết định. Các tác giả Kinh 
Thánh, cả đôi đàng Cựu và Tân ước, đều nói đến giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. 
Lẽ dĩ nhiên là một giao ước như thế không thể hoàn toàn như một giao kèo, một khế ước 
lưỡng phương đồng hàng giữa người với người (do ut des). Ý tưởng căn bản là Thiên 
Chúa, Vua cả trời đất can thiệp vào việc trần gian để thiết định một liên lạc nào đó vĩnh 
viễn, có tính cách độc nhất, giữa chính mình Người, và những kẻ bằng lòng chịu lấy 
những điều kiện Người . Liên lạc đó đi quá cái liên lạc nền tảng đã có giữa Đấng Tạo hóa 
và loài thụ tạo. Kinh Thánh của Giao ước mới hay nói cách khác, những chứng thư của 
cuộc Hợp đồng mới, nói được là cái biên bản xác thực việc Thiên Chúa đã làm, tức là 
thiết định những liên lạc giữa chính mình Người và Hội Thánh. Các thư tịch đó gọi được 
là hiến chương xác định thể lệ, qui luật của Hội Thánh theo tư cách Dân của Thiên Chúa, 
đó là những khoản điều của hiến pháp đã được ban ra, những nghĩa vụ hiến pháp đã công 
bố. 
Đó ta thấy, muốn trả lời câu hỏi quá thường “Kinh thánh là gì?” (hay hiện ngay chỗ này, 
Tân ước là gì?), chúng ta đã phải đi vào một quan niệm tôn giáo thâm sâu rồi, quan niệm 
Giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. Không thể làm cách khác được, nếu ta muốn có 
một định nghĩa bày tỏ đặc tính của Kinh Thánh, và kê ra được những lý do tại sao những 
thư tịch đó đã cấu tạo thành qui điển. 
Đến đây ta hãy dừng lại : Có một điểm ta phải tường tận nhìn nhận. Theo các điều đã nói, 
thì rõ ràng là Kinh Thánh Giao ước mới đã được hun đúc chính trong sinh hoạt của Hội 
Thánh. Việc lựa lọc các sách đó giữa một số sách lớn lao hơn, nói được là một cơ năng 
của sinh hoạt tập thể của Hội Thánh lớn dần, để ứng đáp với tình trạng gây nên bởi đã 
phát triển. Bởi đó, kết luận được rằng Hội Thánh có trước Kinh Thánh Tân ước. Đàng 
khác, chính giao ước - chính việc Thiên Chúa kết uớc với Hội thánh (Kinh Thánh là 
chứng thư của việc đó), việc đó (giao ước) có trước Hội Thánh, vì nếu không có việc đó 
thì Hội Thánh cũng chẳng có. Mối tương quan đó giữa Hội thánh và Tân ước là một điều 
nền tảng. 
 

3. CỰU	ƯỚC	
 
Tiến thêm : Khi ta nói “Giao ước mới” thế tất là để đối chiếu với một “giao ước cũ”, Tân 
ước giả thiết có Cựu ước. Chúng ta chịu lấy 45 quyển thuộc phần đầu qui điển như là 
Kinh Thánh của Giao ước cũ! Qui điển Kinh Thánh của Hội Thánh tiên khởi, trước khi 
các sách Tân ước được thu thập lại, tức khi được viết ra nữa, thì chỉ là những Sách Thánh 
chịu lấy do truyền thống Dothái. Khi các tác giả Tân ước có nói đến “Kinh Thánh”, thì 
trong đầu óc họ chỉ có những sách mà ta gọi là Cựu ước. Họ nói đến các sách đó cách 
rất kính cẩn. 
Kinh Thánh của đạo Dothái như thế là đã được Hội Thánh chịu lấy như những chứng thư 
về Giao ước cũ, việc Thiên Chúa thiết định những liên lạc của Người với Dân Người 
trong những thế kỷ trước khi Chúa Yêsu Kitô đến. Các sách đó kể lại việc khởi sự giao 
ước khi Abraham được kêu gọi, việc thành lập giao ước nhờ Môsê khi Thiên Chúa ban 
bố Lề luật, rồi các biển chuyển, đổi thay, nhưng bước tiến trong liên lạc của dân chịu lấy 
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Giao ước đối với Thiên Chúa, trước khi Chúa Kitô đến. Đó là đề chính của Cựu ước, đề 
của trình thuật cũng như của các áng văn thi, các lời sấm ngôn. 
Nhiều quyển trong các sách đó - có điều này thổ lộ ra nhiều lần : Liên lạc hiện hữu giữa 
Thiên Chúa và dân Người trong giáo ước hình như chưa đầy đủ, chưa chung kết. Các 
cảm tưởng thấy khiếm khuyết đó càng ngày càng thêm rõ rệt, một phần do lai tự phải va 
chạm với một loạt tai biến làm liểng xiểng cả dân tộc, lòng tin tưởng vì đó bị thách đố, và 
một phần cũng vì người ta tế nhận được cách sâu thẳm hơn những gì tiềm tàng chấp chứa 
trong ý tưởng Giao ước giữa Thiên Chúa và người ta. Rồi cái cảm tưởng đó được bộc lộ 
rõ rệt nơi một trong những sấm gia lớn nhất : Yêrêmia nói đến “Giao ước mới” mà 
Thiên Chúa định thiết lập sau thảm họa mà tiên tri thấy đang dồn dập kéo đến. Trình tự 
lịch sử đã cho những lời đó một ý nghĩa trác tuyệt.  
Các tác giả Tân ước đều đồng thanh tin tưởng rằng họ đã chứng nhãn tiền việc thiết lập 
Giao ước mới đó, bởi chính hành vi của Thiên Chúa, nhờ đó mà các liên lạc giữa Thiên 
Chúa và người ta được thoát khỏi giai đoạn chuẩn bị mà đạt thấu chung kết. Giao ước 
mới không chỉ là bồi bổ hay biến đổi giao ước cũ; cũng không hẳn là chỉ thay thế : Giao 
ước mới THÀNH	TỰU giao ước cũ. 
 

4. LIÊN	LẠC	TÂN	ƯỚC	-	CỰU	ƯỚC	:	THÀNH	TỰU.	
 
Ý niệm thành	tựu soi rạng cái đặc tính của Tân ước mà chúng ta có thể coi như nghịch 
lý : Vừa là mới hẳn, lại vừa liên tục đối với Cựu ước. Ý niệm đó đòi chúng ta phải đọc 
Cựu ước và Tân ước thế nào cho xứng hạp với trình tự diễn tiến của Mạc khải. 
Trước hết, có đặt dưới ánh sáng của một tiến triển đi đến thành tựu, Cựu ước mới có 
nghĩa. Không phải chỉ thời nay chúng ta mới nhìn ra những nỗi khó khăn gồm trong Cựu 
ước đâu. Những khó khăn đó quá chán chường : khó khăn vì trình độ luân lý của bao 
nhân vật - khó khăn bởi những điều thô lỗ, mâu thuẫn, không chỉ nơi sự vật trình bày ra, 
mà còn ở ngay nơi kiến thức thuộc phạm vi tôn giáo đạo đức, thuộc những tế nhận về 
luân lý. Làm sao bịt mắt không trông thấy, làm sao giải thích mánh lới để gạt ra một bên? 
Trí khôn linh hoạt muốn tìm hiểu không bao giờ thỏa mãn được với kiểu cách đó. Nhưng 
nếu chúng ta đặt hết các điều đó đúng chỗ của chúng trên con đường đi tới một mút cùng, 
chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được. Đường khúc khuỷu thật, ngang qua những chỗ gồ ghề, 
luồn qua những hẻm hóc, nhưng dù sao nó cũng đem tới một cùng đích, tức là Tân 
ước. con mắt đăm nhìn cái đích kia, thì mọi điều xảy ra dọc đường sẽ lộ ra ý nghĩa. Khi 
đó thì cả những thô lỗ, kém cỏi cũng hiểu được - cho thấy cách con người đi tìm sự thật 
tức là phải ngang qua thất lạc, do dự và thử thách. Các khuyết điểm, các điều hẹp hòi bực 
bội sẽ nên như một bối cảnh đen tối nhưng làm nổi bật ánh sáng rạng chiếu sáng dần trên 
sân khấu nhân loại. Cựu ước vì thế mà đừng đọc như một mớ truyện kỳ quặc, bêu diếu 
những ý tưởng thô thiển của một thế giới xa xăm, của một văn hóa bán khai. Nhưng 
ngược lại, Cựu ước cũng không nên nhận lấy như chấp chứa những định đề của sự 
thật tuyệt đối. Cựu ước phải được coi như quãng đường chứ không phải mục đích : 
một quãng đường dọn một cái gì, dẫn tới một cái gì khác. 
Nhưng ngược lại cũng phải nhấn mạnh rằng Tân ước cũng không thể hiểu được nếu 
không có Cựu ước. Trong lịch sử Hội Thánh, đã có một thời người ta đã kịch liệt công 
kích Cựu ước. Lý do? Không đâu xa là những điều chúng ta đã nói trên kia : luân lý 
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khiếm khuyết, đạo lý thô thiển về Thiên Chúa cũng như về người ta. Người ta đã lý luận 
rạch ròi và rất có thể nghe được để đòi phải bãi bỏ hẳn Cựu ước, và chỉ giữ nguyên có 
những sách gọi là Tân ước, hay thậm chí một phần trong các sách Tân ước - Đó là chủ 
trương của bè Marcio, vào lối thế kỷ thứ hai. Cũng chính trong hoàn cảnh đó mà qui 
điển đã được thành hình rõ ràng.  
Nhưng chủ trương đó đã bị quyết liệt phản kháng, và nhất thiết phải phản kháng. Nhờ 
liên lạc với bối cảnh bao la đó mà Tân ước được một viễn cảnh sâu xa. Và cũng vì đâm rễ 
trong Cựu ước, mà Tân ước được nên thiết thực. Học Tân ước mà không đếm xỉa đến 
Cựu ước đã làm lạc hướng, và gây ra biết bao khó khăn một cách vô bổ cho những 
quan niệm tôn giáo quan trọng (tỉ như Nước Thiên Chúa, ơn cứu chuộc, sự công 
chính) và làm hiểu sai nhiệm cục cứu rỗi. Các điều đó muốn hiểu tỏ không thể không 
xét nhận những bước đường đã dọn trước. 
Tóm lại, muốn hiểu Kinh Thánh, nhất thiết phải liên kết cả hai phần, vì cả hai phần tùy 
thuộc lẫn nhau. 
Như thế Kinh Thánh, gồm có Cựu ước và Tân ước, là Sách Thánh của đạo Chúa Kitô. Và 
bây giờ ta đã có một ý tưởng rõ rệt hơn về Kinh Thánh. Đó là cả một loạt sách Hội 
Thánh đã chịu lấy tuy rằng có những điều phức tạp có khi đối chọi, có khi thô lỗ vì 
thuộc rất nhiều giai đoạn của lịch sử nhân loại, nhưng có ích để “dạy dỗ, để biện hộ, 
để sửa dạy, để giáo huấn về đàng chính” - Nghĩa là : Người ta nhờ đó mà biết Thiên 
Chúa trong cách xử sự của Người với nhân loại, với trần gian, mà thờ phượng Thiên 
Chúa cách ngay chính, mà hiểu mục đích và bổn phận đời người ta : một cách không 
phải như người ta mông tưởng, Kinh Thánh là MẠC	KHẢI của THIÊN	CHÚA. 
 

5. MẶC	KHẢI	CỦA	THIÊN	CHÚA	TRONH	LỊCH	SỬ.	
 
Kinh Thánh gồm có những điều cũ và những điều mới; thô thiển cũng có, đối chọi cũng 
có, vì đã trải qua bao thế kỷ. Nói được là như một con sông lớn tải đi thường thường là 
làn nước trong veo, gieo phì nhiêu mọi chốn, nhưng cũng có khi cuốn theo bớn rác, có 
khi vẩn đục. Đó là điều không thể không xảy ra trong sinh hoạt lịch sử của nhân loại giữa 
vũ trụ vật chất này. Kinh Thánh dọi lại theo cách tả thực cả cái sinh hoạt của con người, 
một tạo vật sống trong thời gian và địa điểm, luôn luôn biến đổi và tiến triển, vì thế mà 
Kinh Thánh ám hạp cho sinh hoạt nhân loại, rắc rối như một mối bòng bong, trong đó 
chúng ta đều phải sống. 
Hãy thử lấy mắt nhìn hoàn cảnh của đời ta, của xã hội ta xem thử ! 
Những yếu tố, những thành phần của đời ta : Có phải chỉ vẻn vẹn những vấn đề gây nên 
cho ta lúc này mà thôi không? Như chỉ phải đối chọi với tình thế mà chúng ta đọc trong 
nhật báo ngày hôm nay không? Nếu có ai nghĩ thế, thì phải nói là lầm to. Trong Tv 
139:15 có một lời ca tụng sự toàn năng toàn tri của Thiên Chúa : Xương cốt của con 
không kín ẩn đối với Chúa, khi con còn đang được làm trong kín ẩn, đan dệt trong 
lòng đất! Vấn đề đời tội bao gồm tất cả những cố gắng, những thực hiện, những thất bại, 
những tội lỗi, mà những năm tháng tôi đã sống hình như đã chôn vùi rồi. Quá khứ còn 
tồn tại, sống động, ngay trong hiện tại, như hạ tầng cơ sở của sinh hoạt tinh thần. Nói 
được rằng : Trẻ con là cha người lớn. Các nhà tâm lý học bảo cho ta biết đứa trẻ nơi mình 
ta có thể làm rầy rà lắm cho người lớn nơi ta nếu không khôn khéo biết dạy nó. Rồi các 
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nhà khảo cứu về di truyền còn cho ta đi xa hơn nữa vào quá khứ - Thực sự chúng ta đã 
được từ lâu “từ trong kín ẩn, và đan dệt tận trong lòng đất”. 
Rồi bây giờ hãy ngó đến những vấn đề xã hội, trong nước và ngoài nước. Trước mắt 
chúng ta có những người đang cử động, đại diện cho nước cho dân, cho nhóm này nhóm 
khác, khối này khối khác. Nhưng phải biết rằng còn một đoàn lũ đông đảo hơn nhiều 
cũng đang tham dự việc thời nay, nhưng họ vô hình. Đó là các vua, các nhà chính trị, 
những tay hùng bá trong quá khứ, các hoàng đế Trung quốc, hay Rôma, những tù trưởng, 
những lạc tướng, những quan lại, và tất cả những người đã chết - công việc họ có ý hay 
vô ý, đều đã xung công vào việc cấu tạo ra quốc gia, ra thế giới ngày nay, như hiện ta 
đang thấy. Những người có mặt cách vô hình đó cũng đòi hỏi, làm xiêu cán cân, bằng các 
sự kiện vĩnh tồn trong lịch sử, làm cho chúng ta hiện bây giờ cũng không sao tự ý xoay 
xở như chúng ta muốn được. 
Cái mối bòng bong của các vấn đề chúng ta phải đương đầu, nói tóm lại, là do cảnh 
huống của ta đặt ngay trong một trình tự lịch sử phải theo thời gian mà thay đổi, nhưng 
cứ một chiều mà tiến; trong trình tự đó, dĩ vãng không bao giờ chết hẳn, nhưng vẫn còn 
là thành phần của cảnh huống mà hiện giờ chúng ta đang phải đương đầu gỡ mối. 
Nếu đời người là thế, xã hội nhân loại là thế, thì rõ Kinh Thánh thích hợp cách lạ lùng 
làm sao cho điều kiện sinh sống của ta, như cá nhân, cũng như đoàn thể. Kinh Thánh là 
mạc khải, phải, là mạc khải của Thiên Chúa, Hội Thánh tin thế. Nhưng thế có phải là như 
một bộ bách khoa tự điển đã được thần hứng viết ra, để cứ giở từng chương, đọc từng 
câu, là mọi vấn đề đều được giải đáp ổn thỏa đâu! Điều Kinh Thánh đem đến trước tiên là 
bắt ta phải đương đầu với hiện thực!  
Trước tiên là cho ta lượng được phần nào chiều sâu, chiều rộng của bí quyết đời ta, cắm 
rễ tự trong dĩ vãng xa xăm nhưng vẫn còn sống động. Kinh Thánh dìm ta vào trào lưu 
lịch sử, vào chính cái khúc có ý nghĩa đặc biệt : Diễn lại trước mắt ta những biến cố 
quyết định của dĩ vãng đã khai nguồn cho cả dòng sông lịch sử mà hiện nay vẫn còn 
chuyên chở nhân loại - Tức là việc Abraham nghe ơn thiên triệu bỏ quê quán ra đi, việc 
Israel thoát vòng nô lệ Aicập, việc Thiên Chúa ban Lề luật, việc Dothái lưu đày và hồi 
hương, rồi chóp đỉnh của cả tấn kịch như ta đọc thấy trong Phúc âm, biến cố giải tỏa ánh 
sáng trên mọi biến cố.  
Đó là một lịch sử, đồng chất với lịch sử chúng ta ngày nay; đồng chất với kinh nghiệm 
của mỗi người chúng ta về những việc ngày nay xảy ra. Nhưng lịch sử đó đã được trình 
bày một cách đầy đủ ý nghĩa cái ý nghĩa mà chúng ta cố nhìn cũng không gặp thấy nơi 
đời chúng ta, nơi lịch sử đương thời của chúng ta. Lịch sử trình bày trong Kinh Thánh 
nên có ý nghĩa vì luôn bắt liên lạc với thực tại nền tảng chống đỡ mọi lịch sử, mọi kinh 
nghiệm người đời. Thực tại đó, là Thiên Chúa hằng sống trong nước của Người, và vì 
lịch sử Kinh Thánh luôn tiến đến chóp đỉnh kết thúc cả trình tự : Lúc mà Nước Thiên 
Chúa đến trên loài người. 
Tiến triển lịch sử coi như vậy, thì ta phải nói là những thô lỗ kỳ quặc, những khiếm nhã 
khuyết điểm cũng nên cần thiết, vì như thế Kinh Thánh mới ám hạp, sát cận với các phức 
tạp thực tế như chúng ta kinh nghiệm thấy được nơi trần gian này. Mọi sự nên một, nên 
duy nhất nhờ thành tựu. Thành tựu lại tỏa ánh sáng ra khiến ta thấy được tay Thiên Chúa 
hoạt động luôn luôn điều khiển mọi bước của cuộc diễn tiến đó. 
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Sau đó, còn phải đi tự việc nhận ra Thiên Chúa trong lịch sử Kinh Thánh mà đến việc 
nhận ra việc Thiên Chúa nói với ta, nhờ lịch sử Kinh Thánh đó. Hiện bây giờ ta nhận 
được điều này là, trong Kinh Thánh - cái loạt sách mà Hội Thánh trao cho ta - ta có một 
mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử. 
 
 

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

                                                         ĐỂ	HIỂU	TÂN	ƯỚC	
 

NHỮNG	NHẬN	ĐỊNH	THẦN	HỌC		
KINH	THÁNH	TIÊN	QUYẾT	

-------- 
 
Tân ước, hay các sách của Giao ước mới giả thiết có một Giao ước cũ đã thành sách rồi, 
đó là Kinh Thánh Cựu ước. Không có Cựu ước, Tân ước không thể hiểu được. Cựu ước 
là Kinh Thánh của hết mọi người lên tiếng nói với ta trong Tân ước. Khi Tân ước chưa 
có, thì vào thời đó, Cựu ước đã là Kinh Thánh rồi. Cựu ước đã có sẵn đó những điều hiểu 
về Thiên Chúa và người ta, mà các nhân vật Tân ước đã tin là những yêu sách nhất thiết 
để hiểu liên lạc giữa Thiên Chúa và người ta - các điều đã chi phối Tân ước trước khi Tân 
ước chào đời. Nói chung đối với mọi người đã có tham dự vào việc hình thành các sách 
Tân ước, cũng như đối với mọi người đã có công thu thập và chuyển lại cho Hội Thánh 
qui điển Tân ước, thì Cựu ước đã là Sách Thánh. Sự kiện đó đã có một thời người ta 
không muốn nhận, nhưng lúc bấy giờ người ta đã ra ngoài đức tin của Hội Thánh (đó là 
bè Marcio). Sự kiện đó là giả thiết nền tảng để hiểu hình thức bề ngoài của  Tin Mừng, 
mà cũng cốt thiết cho chính nội dung của Tin Mừng nữa. Cốt thiết là vì đụng chạm đến 
chính việc hiểu biết Thiên Chúa. Bởi đó, muốn hiểu biết Tân ước, cho dẫu xét về mặt lịch 
sử nữa, cũng nhất thiết phải bàn đến những điều giả thiết về mặt thần học đã vững chãi 
rồi trong Cựu ước, và vì thế đã ảnh hưởng đến việc soạn ra Tân ước. Đọc Kinh Thánh 
Cựu ước, ta có thể hội ra năm điểm thần học giả thiết phải có trong khi các sách Tân ước 
được viết ra, nói được là những quan niệm tất nhiên cho các tín hữu Hội Thánh sơ khởi : 
 1. Tiếng của Thiên Chúa đã vang dội ra trên trần gian 
 2. Danh Thiên Chúa đã được tỏ bày ra. 
 3. Lời của Thiên Chúa đã được rao giảng. 
 4. Tiếng nói của Thiên Chúa, người ta đã hiểu được. 
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 5. Sách của Thiên Chúa, người ta đã đọc. 
 
I.	TIẾNG	CỦA	THIÊN	CHÚA	TRÊN	TRẦN	GIAN	
1.	Tiếng	của	Thiên	Chúa.  
Tiếng của Thiên Chúa đã vang dội trong thiên nhiên trời đất : trong dông tố bão táp, nơi 
sấm sét, nơi chớp lòe (Tv 29). 
 Yahvê rống lên tự Sion, 
 và từ Yêrusalem, tiếng của Người đã vang lên, 
 bấy giờ đồng cỏ của mục tử ũ rũ tang ma, 
 và đỉnh Karmel ra khô cháy                                 (Am	1:2). 
Nhưng đó là những giọng nói chưa uốn giọng nên lời. Trong mạc khải mới gặp thấy tiếng 
nói trong trẻo, nghe được hiểu được. Các tà thần đều câm họng (1V 18:26; Ha 2:18). 
Chúng có mồm, nhưng không nói được (Tv 115:5). Thánh Phaolô cũng chứng thực, 
chúng không có tiếng nói (1Co 12:2). Nhưng Thiên Chúa hằng sống có một tiếng nói cho 
người ta hiểu được. 
Tiếng của  Thiên Chúa đã vang dội trong lúc thái sơ vũ trụ. Theo thánh Phaolô cũng thế, 
Thiên Chúa đã nói tự ban đầu : Sự sáng hãy dọi lên ra khỏi tối tăm (2Cor 4:6). Lời trực 
tiếp của Thiên Chúa đã dõi theo tiên tổ, từ Adam cho đến tháp Babel (Kn 1-11), đã kêu 
gọi các tổ phụ của Israel (Kn 12-50). Buổi thái sơ thế nào thì thời cùng tận cũng sẽ như 
vậy. Những tiếng phát ra tự trời điều hành vận hội trần gian lúc niên cùng thế tận (Kh 
10:4.8; 11:12; 14:2.13). Khi còn thuật những biến chuyển huyền bí của thị kiến, tiếng 
phán tự trời kia chưa nhận ra được là tiếng của ai, nhưng sau cùng khi mọi sự lộ ra, và 
con đường trần gian đã đến đích, cảnh hằng có chen chân lấn chỗ của thời gian, thì tiếng 
của Thiên Chúa nên rành rành bên tai : 
 Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra : 
  Này là Nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người, 
  Người sẽ dựng trướng của Người giữa họ 
  và họ sẽ là dân của Người, 
  còn Người “Thiên Chúa ở cùng họ”,  
  sẽ là Thiên Chúa của họ. 
  Và Người sẽ lau sạch nước mắt họ : 
  chết sẽ không có nữa,  
  khóc lóc kêu la cùng khó nhọc cũng sẽ không có nữa,  
  vì chưng các điều cũ đã qua. 
  Và Đấng ngự ngai vàng mới phán : 
  Này đây ta đổi mới mọi sự. 
Tiếng của Thiên Chúa đã vang dội để kêu gọi Môsê như Đấng trung gian. Thiên Chúa đã 
nói với Môsê, diện đối diện, chứ không chỉ ngang qua đám mây (Ds 12:8). Môsê đã lại 
gần Thiên Chúa hơn cả toàn dân, tuy dẫu chính Môsê cũng không nhìn thẳng được tôn 
nhan Thiên Chúa (Xh 33:23).  
Cũng vậy, tiếng Thiên Chúa vang dậy trong lời kêu gọi Đấng trung gian mới, Chúa Yêsu 
trong ngày Ngài chịu thanh tẩy (Lc 3:22; Lc 1:11; Mt 3:17; Yn 1:32-34), trong khi biến 
hình trên núi (Mc 9:7; Mt 17:5...). Trong Tin Mừng, chỉ có hai dịp đó là có tiếng Thiên 
Chúa vang dội trực tiếp. Theo các truyền thống Tin Mừng, thì tiếng Thiên Chúa trong cả 
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hai dịp cũng chỉ nói lên một điều : Yêsu Kitô được Thiên Chúa chứng nhận là Con của 
Người. Đó là điều cốt yếu, cho dẫu Marco phân biệt tế nhị hơn : Khi thanh tẩy, tiếng bởi 
trời nói với chính Chúa Giêsu, còn lúc biến hình, tiếng Thiên Chúa nói với các môn đồ. 
Bên cạnh Đấng trung gian, còn bao người khác cũng được nghe tiếng Thiên Chúa dội đến 
tai mình. Ysaya thứ nhất (Ys 6:8), cũng như Ysaya thứ hai (40:6) cũng được tiếng Thiên 
Chúa kêu gọi; cũng như chính tiếng Thiên Chúa đã gọi Phêrô vào lúc đường quặt trong 
cuộc diễn tiến của Hội Thánh, để truyền giáo chuyển từ Do thái có thể quay đến dân 
ngoại (Cv 10:13.15; 11:7.9). 
Tiếng của Thiên Chúa sau cùng vang dội trong khi Dân của Thiên Chúa được kêu gọi. 
Trước tiên là tiếng kêu gọi Abraham, vì tiên tổ của dân ấy (Kn 12:1-3). Rồi Người lên 
tiếng loan truyền cho các dòng họ con cái Israel mười Lời và tạo họ nên Dân riêng của 
Người (Xh 20:1-17). Tương chiếu lại, thì khi niên cùng thế tận, Dân của Thiên Chúa 
cũng sẽ được tiếng Thiên Chúa hoàn thành thiết lập (Kh 21:3-8). Tiếng đó chỉ có thể 
vang dội, một khi loạt biến cố cùng tận đã diễn ra tất cả, và tiếng của Thiên Chúa đã kết 
thúc : Thế là xong! (Kh 16:17). Tiếng gồng tan cuộc “Đất với trời cùng nhau lẩn trốn 
khỏi tôn nhan Người” (Kh 20:11). 
Tiếng của Thiên Chúa đó, người ta phải tuân theo. Đó là nhiệm vụ chung tất nhiên đối 
với Kinh Thánh (Xh 15:26; Tv 95:7) cũng như đối với Hội Thánh tiên khởi (Hr 3:7.15). 
Và kẻ nào trong loài người tự đắc về chính mình, đến đỗi cầm tiếng mình nói ra như tiếng 
Thiên Chúa, mà không có bài sai nào của Thiên Chúa, thì kẻ đó sẽ phải chết (Cv 12:22-
23). 
2.	Tiếng	Chúa	Kitô.	
Trong khi Cựu ước cắm chặng bằng những lời : “Yahvê phán với Môsê”, hay lời các tiên 
tri tuyên sấm : “Này lời Yahvê phán”, thì Chúa Yêsu nói trong lời rao giảng “Quả thật, 
quả thật, Ta bảo các ngươi”. Và nơi tòa phán xét, điều quyết định lại cũng là chính tiếng 
của Chúa Yêsu (Mt 10:32t). Tiếng của Ngài sẽ làm rung chuyển cả trời lẫn đất (Hr 
12:26). Bấy giờ tiếng của Ngài sẽ gọi kẻ chết sống lại (Yn 5:28t). Nhưng trước lúc cùng 
tận, tiếng Ngài đã vang lên tự trời và kêu gọi Tông đồ (Cv 9:4; 22:7.9.14; 26:14) và tiên 
tri (Kh 1:10.15). Ai nghe Ngài tức là nghe chính sự Khôn ngoan của Thiên Chúa (Mt 
23:34 so với Lc 11:49). Và ai bởi sự thật mà ra thì nghe được tiếng Ngài (Yn 18:37). 
Chiên của Ngài nghe và nhận ra tiếng của Ngài (Yn 10:16). Vừa nghe được tiếng của 
Ngài, thì Maria đã nhận ra Chúa sống lại (Yn 20:16). Và bạn của đức lang quân nhận ra 
tiếng của lang quân thì khấp khởi mừng vui (Yn 3:29). Chúa Giêsu, sự sống lại và là sự 
sống (Yn 11:25) kêu lớn tiếng gọi Lazarô chết ra khỏi mồ (Yn 11:43); khi hấp hối sinh 
thì, Ngài kêu lớn tiếng và đã toàn thắng sự chết (Mc 15:34.37).  
Dân không nghe tiếng của Chúa Kitô được, thì đã chẳng hề bao giờ nghe tiếng Thiên 
Chúa (Yn 5:37). Khi Chúa Yêsu nói với môn đồ : “Ai nghe các ngươi là nghe Ta” (Lc 
10:16), thì có điều nhất thiết phải hiểu ngầm là ai nghe Ngài, thì nghe chính Thiên Chúa. 
Bởi đó mà tiếng của Thiên Chúa hình như làm thinh suốt sứ vụ Chúa Yêsu, sau khi đã 
vang dậy lên trong thanh tẩy và khi biến hình, vì tiếng của Con Thiên Chúa là chính tiếng 
của Thiên Chúa. 
3.	Tiếng	của	Thánh	Thần	
Lời rao giảng của Hội Thánh tiên khởi luôn luôn cầm chắc rằng sau khi Chúa Kitô sống 
lại từ cõi chết, thì Thánh Thần đã được ban cho tất cả cộng đoàn. Khác với thời Kinh 
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Thánh Cựu ước - trong thời đó Thánh Thần chỉ được ban cho những nhân vật được lựa 
chọn, cách riêng là các tiên tri. Nhưng một trật Cựu ước cũng ngóng trông một ngày kia, 
Thần khí của Thiên Chúa sẽ đổ xuống trên mọi xác phàm : 
 Này lời Yahvê Thiên Chúa phán : 
  Ta sẽ đổ Thần khí của Ta trên mọi xác phàm, 
  và con trai con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, 
  kẻ già nua sẽ chiêm điềm mộng, 
  trai tráng các ngươi sẽ thấy thị kiến. 
  Và trên cả các tôi trai tớ gái,  
  trong nhưng ngày ấy, 
  Ta sẽ đổ Thần khí của Ta xuống                      (Yôel	3:1-5) 
(so với Cv 2:16-21) Hội Thánh đã thấy lời tiên tri đó ứng nghiệm vào thời mình. Tất cả 
cộng đoàn là một cộng đoàn tiên tri (Mt 5:12), và nếu có ai được thiên triệu tiên tri, như 
Yoan, thì kẻ đó chịu mạc khải là cốt để tỏ bày ra cho Cộng đoàn (các tôi tá của Thiên 
Chúa) (Kh 1:1). Thần Khí phán dạy trong Cộng đoàn và cho Cộng đoàn (Kh 14:13; 
22:17). Thần Khí cũng cho tiên tri của Hội Thánh nghe được tiếng Chúa Kitô tự trời và 
diễn ra bằng những lời lẽ của người ta (Kh 2:7.11; 3:6.13...) 
4.	Nghe	tiếng	Thiên	Chúa	và	nói	ra.	
Khi người ta nghe được, nói được tiếng của Thiên Chúa, thì cho dù là Cựu ước hay 
Tân ước, Kinh Thánh coi đó là một phép lạ. Ai nào tự sức mình lại có thể nghe và nhận 
ra được. Ngay tiếng của Chúa Yêsu lúc sinh thời, các kẻ nghe cũng không sao hiểu được 
(Mc 4:10-12) và khi Phêrô, thay mặt môn đồ, nói lên sự hiểu biết của mình về Chúa Yêsu 
và nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa, thì điều đó không phải xác thịt máu huyết đã tỏ bày 
ra cho ông, nhưng là Cha của Chúa Yêsu - Đấng ngự trên trời (Mt 16:17). Một phép lạ 
khi ngày Hiện xuống là đoàn lũ nghe được và hiểu được những kỳ công của Thiên Chúa 
(Cv 2:7-11). Còn các kẻ khác, những kẻ không được khai tâm trí lòng do Thần Khí Thiên 
Chúa, thì họ chỉ có thể coi đó là một cảnh say rượu  (Cv 2:13). Khi người ta nghe được 
Thiên Chúa, thì hẳn đó là một ơn huệ của Thần Khí Thiên Chúa. 
Nói ra tiếng của Thiên Chúa cũng vậy. Những lời nghe được trong ngất trí xuất thần 
không thể nào diễn tả ra được (2Cor 12:4). Bài ca mới của cộng đoàn cánh chung, không 
ai học lại được, ngoài số những kẻ được chọn, 144.000 người đã được mua chuộc giữa 
nhân loại, làm tiên thường hiến dâng Thiên Chúa cùng Chiên con (Kh 14:1tt). Nhưng 
Thần Khí vẫn có thể nói với người ta bằng những ngôn ngữ huyền bí lạ lùng, vọng lại 
những tiếng nói xa vời của thiên thần, và một trật làm cho nảy sinh ra trong cộng đoàn 
những trí hiểu thâm sâu để diễn đạt ra bằng tiếng vừa tầm với trí loài người (1Co 14:1-
10). Thánh Thần lên tiếng ở trong Cộng đoàn. Và trong lời cầu nguyện, Ngài thay mặt tín 
hữu mà dâng lên Thiên Chúa những lời chuyển cầu, bằng những tiếng rên khôn tả xiết 
(Rm 8:26). Chính Ngài cũng dùng những chứng tá của Người mà lên tiếng trước mặt thế 
gian, khi họ phải đứng trước tòa án (Lc 12:11t; Mt 10:20). 
Thế giới này ung dung vần chuyển. Các thần linh bao đời xưa kia đã từng tuyên sấm. 
Nhưng giọng chúng đã câm, tiếng chúng đã bặt, vì chúng chỉ là cái trò bịa của người đời, 
hay của tưởng tượng người đời, hợp với sức quyến dũ của những mãnh lực siêu phàm hắc 
ám. Nhưng Kinh Thánh in sâu một xác tín : Tiếng của Thiên Chúa đã vang dậy. Nhưng 
muốn nghe ra được, nhất thiết phải được tiếng Thiên Chúa, đã từng vọng trong đáy lòng 
mình trước đã : 
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 Hết thảy chúng sẽ là môn sinh của Thiên Chúa. 
 Ai mà nghe học nơi Thiên Chúa và thụ giáo với Người 
 thì đến cùng Ta                                                                  (Yn	6:45). 
 
II.	DANH	THIÊN	CHÚA	ĐÃ	ĐƯỢC	TỎ	BÀY	RA.	
1.	Cựu	ước.	
Khách lạ viếng nhà ta, tiếng vang lên đủ cho ta biết có người mà chẳng những là có 
người mà thôi, mà là người nào. Khách quen - tiếng nói đã lộ ra cả tung tích. Tự trong 
nhà, chưa nhìn thấy mặt, ta đã xưng hô : bác, chú, cô, dì... hay anh này ông kia. Còn 
khách lạ, họ sẽ nói lên tên tuổi. 
Cũng như thế, tiếng của Thiên Chúa vang dội trên trần gian này cũng sẽ tỏ bày cho ta 
Tên của Thiên Chúa, hay Danh của Thiên Chúa, mà chúng ta cũng có khi phải gọi là 
Tước Thiên Chúa. Tên, Danh, Tước là ý nghĩa của cũng một tiếng SHEM Hipri. 
Bất cứ tôn giáo nào cũng lấy việc biết Tên của thần linh là quan trọng đặc biệt để người 
ta có thể giao dịch với Ngài. Để có thể thờ kính thần linh và bảo đảm cho việc được Ngài 
hộ phù, người ta nghĩ là phải biết Tên của Ngài. Yacob cũng như thân sinh của Samson 
cố làm sao cho biết được Tên nhân vật huyền bí đến với mình (Kn 32:30; Thp 13:17t). 
Họ muốn lắm những Đấng siêu phàm không thể bắt ép thú Tên. Đó là việc tự ý của Ngài. 
Thiên Chúa trong Cựu ước cùng cách riêng DANH	YAHWEH (Yahvê). Đây chúng ta chỉ 
nói qua việc dùng ý niệm này thôi. 
Danh Yahvê khởi đầu cốt thiết là tiếng gọi Thiên Chúa, Đấng đã kết giao ước với Israel 
làm dân riêng Người. Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân biết Người, không khác gì khách lạ 
tới nhà xưng tên tuổi. Một sự chỉ định nhân vật nào là Thần linh dân phải kêu cầu, mong 
được chúc lành, che chở, và nên hiện tại cho dân theo nhiều kiểu nhiều cách, nhất là nơi 
lời hứa của Yahvê là Người sẽ đến nơi thờ phượng chính Người đã định, khi người ta kêu 
cầu đến Danh Người. Nhưng trong Cựu ước, Danh Yahvê không bao giờ thành một 
phương pháp phù chú, mà là ơn huệ mạc khải Thiên Chúa ban, để nên gần gũi với 
Dân Người, bảo đảm cho sự hiện diện, sự chú ý, sự can thiệp của Người. 
Danh Yahvê không chỉ là một tên để gọi, như tên người tên vật. Danh đó như thể chắc 
nịch, chứ không phải là hữu danh vô thực; Danh đó diễn ra quyền lực và hoạt động của 
Yahvê, đến đỗi tiếng “Danh” có thể dùng để thay cho, hay là song song với chính mình 
Yahvê. Bởi đó mà có những kiểu nói như “Tác thánh Danh của Yahvê”, “bêu nhuốc 
Danh của Yahvê”. Xh 23:20t : “Này Ta sai thần sứ đi trước mặt ngươi, để gìn giữ ngươi 
trên đàng xá, và dẫn ngươi vào chốn Ta đã chỉ định. Trước mặt ngài, ngươi hãy coi 
chừng, và hãy nghe tiếng ngài, chớ có chống lại ngài, vì ngài sẽ không dung tội các 
ngươi đâu, bởi có Danh Ta ở cùng ngài”. Nơi thần sứ cùng đi với dân thì có Danh của 
Yahvê hiện diện, chứng rằng chính Yahvê hiện diện. Và bởi đó mà thần sứ có uy lực của 
Thiên Chúa. Danh đây tức là chính Yahvê, Yahvê trong công việc Người mạc khải mình 
ra trong can thiệp và hoạt động. Dĩ nhiên, đây chỉ nói đến Danh của Yahvê, chứ không 
phải chính mình Yahvê; Danh đó được coi như sự hiển linh của Yahvê - một sự hiển linh 
tạm thời - không bao hàm được đầy đủ Uy linh và Thực hữu của Yahvê. 
Nhưng quan niệm về Danh Yahvê như thế đã mở đàng cho một cách hiểu Danh Yahvê 
khác nữa, Danh Yahvê không còn chỉ có liên lạc với lời kêu Danh, xưng Tên, nói đến 
tước hiệu Yahvê nữa. Với Thứ-luật-thư, Israel quan niệm Yahvê như ngự trên trời, và 
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Người chọn một nơi ở trần gian để cho Danh Người ngụ, để Người đặt Danh Người ở đó. 
Danh như thể một nhân vật có nhà ở, nhà mà người ta xây cho. Yahvê đặt Danh của 
Người trong nhà đó. Sự hiện diện của Danh nơi Đền thờ trở nên một kiểu hiểu về sự gần 
gũi của Yahvê với Israel trong thánh sử. Như vậy có một sự hiện diện bằng Danh nơi Đền 
thờ, và sự hiện diện đó phân biệt được với sự Yahvê ngự ở trên trời. 
Bởi có sự phân biệt đó, nên thời sau lưu đày Danh Yahvê có thể dùng được để thay thế 
cho chính mình Yahvê. Thay thế trong quan niệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong 
thánh sử, tức là một sự đại diện; đại diện giả thiết như thể có một bản ngã nào đó riêng 
biệt, hầu như tự lập, cũng như một khâm sai là nhân vật đại diện cho Nhà Vua. Bởi đó 
người cầu kinh Cựu ước kêu lên được : Lạy Thiên Chúa, xin hãy đáp cứu tôi nhờ Danh 
Người, và xin lấy quyền năng Người mà phân xử việc tôi” (Tv 54:3), “Người lớn lao thay 
(lạy Yahvê), và Danh Người cao cả uy quyền” (Yr 10:6), “Danh Yahvê là tháp kiên cố; kẻ 
lành chạy đến và được an toàn” (Cng 18:10). Danh Yahvê như vậy là một cái gì siêu 
việt, nhưng có ảnh hưởng ngay chính trong trần gian; là một nhân vật đầy quyền năng, 
Yahvê dùng để hoạt động. Kiểu dùng lộ một sự tế nhận về tính cách siêu việt của Thiên 
Chúa. 
Mạc khải cho người ta biết Thiên Chúa đích thật, nhưng mạc khải một trật cũng cho 
người ta biết rằng với trí người ta có hạn có cùng, người ta không bao giờ hiểu được 
Thiên Chúa. Người ta không thể nào thấy mặt Thiên Chúa mà lại còn sống. Một lời 
chớ có hiểu sai. Biết được Thiên Chúa như đích thực Người thế nào không thể là việc 
của người ta dưới phàm trần này. Dẫu trong mạc khải, cuộc đấu chiến của Yacob trong 
đêm tối vẫn còn diễn mãi, người ta cố nài xin Yahvê Thiên Chúa nói Tên của Người ra, 
nhưng vô hiệu, tuy thế người ta - cũng như Yacob - đã biết được Thiên Chúa một phần 
nào, đó là sự chúc lành giật lấy được lúc gần rạng sáng : 
Thiên Chúa đã can thiệp vào trần gian. Người mạc khải mình ra trong cái nhã ý của 
Người trên chúng ta : 
Người đã ngang qua và để lại một chúc lành (Yoel 2:14). 
 
2.	Tân	ước	
Danh Thiên Chúa tức là điều chúng ta biết được về Thiên Chúa nhờ mạc khải, đó là phía 
bản chất của Thiên Chúa dọi lại trên loài người, đó là cách Thiên Chúa cư xử với nhân 
loại và đòi nhân loại phải có một cách cư xử nào ứng đáp lại. Ví được như phía mặt trăng 
rạng sáng quay về phía trái đất, và ta biết được phần nào, còn phía trong bóng thì tuyệt 
nhiên chúng ta không thể dùng kính thiên văn nào mà biết được. Muốn lĩnh hội Danh 
Thiên Chúa mạc khải trong Tân ước, mà Cựu ước chưa có thể nói ra, ta hãy suy vài lời 
này trong Tin mừng của Thánh Yoan. 
Yn	12:28t : “ Lạy Cha, xin hãy làm sáng Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng tự trời đến : “Ta 

đã làm sáng Danh Ta, và Ta sẽ còn làm sáng Danh Ta nữa”. 
Các tiếng “Cha”,	“làm	sáng	Danh” liên lạc mật thiết với nhau, khiến cho nghĩa chỉ lĩnh 
hội được trong liên lạc đó. Lời cầu xin của Chúa Yêsu cũng như tiếng đáp lại của Thiên 
Chúa không chỉ hướng đến điều này là Thiên Chúa hãy làm sáng Danh của Người mà 
thôi. Thiên Chúa được gọi đến như “Cha”, và Người mạc khải mình như “Cha”, như 
Đấng yêu mến (Yn 3:16; 17:12.26) trong khi Người làm sáng Danh Người trong đời sống 
và sự nghiệp của Chúa Yêsu, và gần sau đây Người sẽ còn làm sáng Danh Người nơi sự 
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chết và sự sống lại của Chúa Yêsu. Vinh quang Thiên Chúa được tỏ bày ra trong công 
việc của Chúa Yêsu. Và việc tỏ bày vinh quang Thiên Chúa đó chính là vì ở nơi Chúa 
Yêsu nhân loại mới nhìn thấy được Thiên Chúa là Cha “Con đã tỏ Danh Cha ra cho 
những người Cha đã kéo ra khỏi thế gian mà ban cho Con” (Yn 17:6). Thiên Chúa 
luôn luôn là Thiên Chúa tàng ẩn; và giữa một nhân loại chia rẽ về tư tưởng đối chọi nhau 
về lý thuyết, Danh Thiên Chúa (dù là Thượng đế hay là Nguyên nhân tối thượng) là điều 
tối mù, xa lạ, chìm sau bao nhiêu lớp sương mù dày đặc. Nhưng cho những ai thuộc về 
Ngài, những ai Cha đã ban cho Ngài, thì Chúa Yêsu tỏ bày Danh Thiên Chúa ra một cách 
rõ ràng, minh bạch, khiến cho Danh đó được một nội dung đích xác : Cha; nào có gì đích 
xác rõ rệt cho đứa con bằng cha nó. Trong Con của Người, Chúa Yêsu Kitô, Thiên Chúa 
tỏ mình là Cha. Và Chúa Yêsu có tư cách, có địa vị là Con, chính ở nơi sự Ngài có thể tỏ 
bày cho người ta biết Danh Thiên Chúa, mà chóp đỉnh của việc tỏ bày đó, Giờ mạc khải 
cuối cùng trong tất cả kế đồ của Thiên Chúa (giờ đó không phải là tận thế, như chúng 
ta muốn nghĩ ngay đến) chính là lúc Chúa Giêsu bị treo lên Thập giá “Khi các ngươi 
nhắc Con Người lên cao, thì các ngươi sẽ nhận biết là Ta” (Yn 8:27). 
Yn	17:11 : “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ chúng nhờ Danh Cha, Danh mà Cha 

đã ban cho Con”.  
Được gìn giữ nhờ Danh, trong Danh, tức là được đứng vững trong phạm vi hoạt động của 
lòng yêu mến của Cha và Con; nghĩa là đứng vững trong phạm vi của quyền năng mãnh 
lực, đề phòng môn đồ khỏi mọi bất trắc, khỏi mọi sức diệt vong, mà nên vật sở hữu bất 
khả xâm phạm đối với bên ngoài, và bên trong được liên lạc mật thiết, đâu kết với nhau. 
Yn	17:26 : “Con đã tỏ cho chúng biết Danh Cha, và sẽ còn tỏ cho biết nữa, ngõ hầu 

lòng mến Cha yêu Con có ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng”.  
Việc tỏ bày Danh của Thiên Chúa đạt mục đích khi mà lòng yêu mến của Cha đối với 
Con cũng có ở trong những kẻ tin vào Con, thuộc về Con, và tỏ cho thấy nơi họ mãnh lực 
tác sinh của Con, và trong họ có Con của Thiên Chúa làm một nơi lòng mến của Cha. Sự 
tôn vinh, việc tỏ bày Danh Cha như vậy chính là công việc của Chúa Kitô, sự nghiệp của 
Người : sự nghiệp đó không phải là gì khác ngoài việc công việc mạc khải, cứu thoát của 
Cha nơi công việc của Con. Hội Thánh đã được xây dựng trên công việc mạc khải của 
Chúa Yêsu, và Hội Thánh cũng ở lại mãi trong lời hứa là công việc mạc khải đó của 
Ngài, sẽ cứ tiếp tục mãi trong Hội Thánh : “ Con đã tỏ cho chúng biết Danh Cha, và sẽ 
còn tỏ cho biết nữa”. 
 
Sự	liên	tục	giữa	Cựu	ước	và	Tân	ước		
trong	việc	mạc	khải	Danh	Thiên	Chúa.	
Cũng như Thiên Chúa bởi yêu mến và tự động mạc khải mình ra, chứ không ai có thể câu 
thúc Người nói về mình cho họ biết. Thì thời cánh chung của mạc khải cũng vậy : 

 “Không ai biết được Con, phi trừ có Cha; và cũng không ai biết được Cha, phi 
trừ có Con, và kẻ được Con vui lòng tỏ bày ra cho .  (Mt	11:27)  

Cũng vậy không ai biết được Con, phi trừ kẻ được Cha vui lòng mạc khải ra cho, như lời 
Chúa Yêsu đáp lại lời tuyên xưng của Phêrô :  

“Simôn con của Bar-Yôna, ngươi có phúc, vì không phải xác thịt, máu huyết, 
mà là Cha ta, Đấng ngự trên trời, đã mạc khải cho ngươi”    (Mt	16:17).  
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Thiên Chúa đã tỏ mình ra như El Shadday cho các tổ phụ Israel (Kh 17:1), Danh hiệu mà 
sau này truyền thống mạc khải hiểu như Đấng toàn năng. Khải huyền của thánh Yoan sẽ 
lặp lại việc Thiên Chúa xưng Tên mình đó mà làm như căn cứ cho những lời mạc khải 
tiếp theo sau (Kh 1:8). 
Nhưng Danh Thiên Chúa trong Cựu ước trước tiên là Yahvê. Qui điển Cựu ước dùng đến 
5321 lần. Và Danh đó đã được cắt nghĩa, lời cắt nghĩa rất khó hiểu, ta có thể dịch “Ta sẽ 
có như Ta sẽ có”, hay “Ta có sao thì Ta là vậy”. Danh hiệu đã được lấy lại nơi sự trông 
đợi tận thế của  Hội Thánh đầu tiên, Đấng mạc khải mình tuyên bố là “Đấng đang có, đã 
có và sẽ đến” (Kh 1:8). 
Theo chứng chỉ của các tiên tri của Người, Thiên Chúa tỏ mình “Đệ nhất là Ta, cùng tận 
cũng là Ta”. Chúa Kitô vinh hiển cũng xưng hô mình như vậy (Kh 1:17; 22:13), hay như 
chỗ khác, tiếng có đổi nhưng ý vẫn là một : “Ta là Alpha và là Ômêga”, tức là chữ đầu 
chữ cuối của vần Hi lạp, một kiểu như ta nói A và Y. 
Khi Israel thỉnh vấn “Người là gì?”, Sách Thánh đã trả lời “Ta là Cha của Israel” (Yr 
31:9). Israel mới của Thiên Chúa gồm cả Do thái và dân ngoại cũng xưng hô “Cha, 
nguồn gốc do đó mọi gia tộc trên trời dưới đất được có tên” (Ep 3,:5). “Người là gì” đối 
với chúng tôi? Tin mừng thứ tư sẽ nói lên bảy lần : Ta là bánh hằng sống (6:48.51), là 
sự sáng thế gian (8:12) là cửa vào (10:7.9) là kẻ chăn chiên tốt lành (10:11.14), là sự 
sống lại và là sự sống (11:25), là đàng, là sự thật và là sự sống (14:6), là cây nho đích 
thật (15:1.5). 
Rồi từ đây, ta thấy diễn ta biết bao nhiêu tước hiệu của Chúa Kitô trong liên tục của mạc 
khải cứu rỗi : Người là Tiên tri, là Rabbi, là Mêsia, là Vua Israel, là Con Người; Ngài là 
Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16:16). Và khi đã hoàn tất công việc cứu 
chuộc, thì “Thiên Chúa đã tôn Ngài đến cực điểm, và đã ban cho Ngài Danh hiệu, vượt 
quá mọi danh hiệu... Mọi miệng lưỡi phải xưng hô : Yêsu Kitô là Chúa” : Ngài là Kyrios 
hiển vinh bên hữu Thiên Chúa, chịu lấy cho chính mình Ngài Danh Yahvê trong Cựu ước 
(mà Kinh Thánh Hi lạp luôn luôn dịch là Kyrios). 
 
Thái	độ	của	kẻ	tin	đối	với		
Danh	Thiên	Chúa	và	Danh	Chúa	Kitô	
1. Điều trước tiên người ta phải có trước mạc khải về Danh Thiên Chúa là lòng tin. Cựu 
ước đã như thế. Trong Tân ước, người ta phải tin vào sứ mạng Mêsia của Chúa Kitô, 
Ngài là Kitô, là Con một Thiên Chúa (Yn 3:18). Lòng tin đó nảy ra bởi việc Ngài làm cho 
thấy quyền năng của Thiên Chúa (Yn 10:25). Ai tin vào Con thì đã xử thế phải chăng đối 
với Cha, và Ngài sẽ cho kẻ ấy quyền làm con Thiên Chúa (Yn 1:12). Lòng tin đó sẽ đi 
đến tuyên xưng Danh Chúa (Hr 13:15), đến chịu khó vì Danh Chúa Yêsu (Mc 10:29; Mt 
19:29; Cv 5:41). Phaolô phải thống khổ vì Danh Yêsu (Cv 9:16), và đành lòng chết vì 
Danh ấy (Cv 21:13). Nhưng lòng xác tín mạnh mẽ là : Ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được 
cứu thoát (Cv 2:17-21; Rm 10:13). Trong tạo thành mới, những kẻ thắng trận sẽ được đội 
tên Thiên Chúa, tên Yêrusalem mới, và Tên Chiên con (Kh 3,12). Được lĩnh lấy tên Chúa 
Yêsu (Kh 19:12) là dấu chỉ được vào vũ trụ mới (Ys 56:5; 62:2t; 65:15). 
2. Tin vào Danh Ngài, tín hữu sẽ cầu nguyện nhân Danh Chúa Yêsu - Nghĩa là cầu 
nguyện chiếu theo ý của Ngài, dựa vào lịnh truyền của Ngài để thực hiện sứ mạng Ngài 
đã ban cho môn đồ, và một trật cũng là nại vào Danh Ngài mà cầu xin. 
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Khi đã đặt mình trong phạm vi hoạt động của mãnh lực Chúa Yêsu, thì tín hữu sẽ kinh 
nghiệm hiệu lực của mãnh lực đó nơi họ, và họ được thấy ma quỉ tẩu thoát trước mặt họ, 
bịnh tật biến khỏi nơi người đã được họ kêu cầu Danh Chúa cho, đó là triệu báo hồng ân 
của Thiên Chúa trong thời sau hết : Vì dưới gầm trời này không có một Tên nào khác đã 
được ban xuống cho nhân loại, để phải nhờ đó chúng ta không được cứu thoát (Cv 4:12). 
3. Bởi xác tín như thế nên Danh Chúa Yêsu là căn cứ, là đối tượng cho lời rao giảng. 
Chiếu theo lời Kinh Thánh đã hứa thì “Nhân Danh Ngài, sự hối cải để được tha tội phải 
được rao giảng cho mọi dân bắt đầu từ Yêrusalem” (Lc 24:47). Rồi nhân Danh Chúa 
Yêsu, các tông đồ xây dựng Hội Thánh : Thanh tẩy họ Nhân Danh Chúa Yêsu, khuyên 
răn nhắn nhủ tín hữu “nhân Danh Chúa Yêsu Kitô” (2Th 3:6). 
Hội Thánh xây dựng trên sự xưng hô Danh Chúa Yêsu - Làm thế tức là nhận biết mạc 
khải sung mãn đầy đủ Thiên Chúa đã ban trong Chúa Yêsu; như thế tức là lĩnh nhận Tên 
toát yếu và xác định tất cả mạc khải : một tên nhân loại lịch sử, dường như ngẫu nhiên, 
nhưng đã được Thiên Chúa chọn và làm mút cùng của mọi lời tiên tri. Xưng hô Danh 
Chúa Yêsu nghĩa là với một lòng đơn thuần, bỡ ngỡ mà tín thị, kiên trì và bạo dạn, khiêm 
tốn mà đầy hãnh diện biết ơn, nhận lấy sự tỏ bày, ơn mạc khải của Thiên Chúa trong 
Chúa Yêsu Kitô. 
Từ nay trở đi, người ta không thể biết Thiên Chúa như Thiên Chúa muốn người ta biết 
Người, mà lại không ngang qua Chúa Yêsu 
 “Thiên Chúa nào ai bao giờ thấy được; 
   Con Một ở nơi cung lòng Cha, 
   chính Ngài đã tường thuật lại cho”            (Yn	1:18) 
 
III.	LỜI	THIÊN	CHÚA		
	
LỜI	THIÊN	CHÚA	:	MỘT	HÌNH	ẢNH	
Thiên Chúa đã gặp gỡ người ta. Người đã xưng Danh của Người ra. Và việc đàm đạo đã 
nối giữa Người và những người trần gian. Trong cả hai Giao ước, tất cả mọi sự đều 
quay quần xung quanh việc người ta gặp gỡ Thiên Chúa. Cũng như việc gặp gỡ giữa 
người này với người nọ được bắc nhịp cầu bằng lời nói, thì các tác giả Kinh Thánh cũng 
dùng tiếng “Lời Thiên Chúa” để doãn lại cuộc gặp gỡ đó. Kiểu nói đó dĩ nhiên là một 
kiểu nói bóng. Cũng như khi chúng ta nói đến tay của Thiên Chúa - mặt hay tôn nhan 
của Thiên Chúa, và ngay cả các kiểu nói chúng ta không thể dùng Thiên Chúa nghe, 
Thiên Chúa thấy, Lời - nói cho đúng nghĩa, cái nghĩa đen dùng giữa chúng ta, là thành 
quả của những cơ quan vật chất nào đó nơi mình chúng ta, đã máy động để phát ra nơi 
làn khí một âm thanh; và làn khí vận chuyển rung động thấu tai người đối diện. Cái thành 
quả cao quí nhất của cơ thể một con người. Nhưng dù sao, nó vẫn còn tùy thuộc vật chất, 
một điều chúng ta không thể nhận được nơi Thiên Chúa. Bởi đó mà “Lời Thiên Chúa” là 
một kiểu nói bóng. 
 
LỜI	NÓI	:	NHỊP	CẦU	THÔNG	CẢM	:  
Nhưng là một kiểu nói bóng có ý nhị đặc biệt loài người chúng ta có thể có, và người ta 
khó lòng mà lấy gì khác thay thế vào được. Chính nhờ Lời đó, (và chữ viết nữa nghĩa là 
Lời nói thay vì chuyển vận bằng làn khí, thì dùng giấy mực mà chuyển đi), chứ không 
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thể nhờ một phương tiện nào khác, mà người này có thể đụng chạm với người kia được 
và một trật lại không lấn vào quyền tự lập của bản ngã người kia. Người ta có thể đụng 
chạm đến người bên cạnh bằng những hành động trực tiếp như khi người ta xô đẩy, kéo 
một người khác. Có cả những việc cưỡng bách bạo tàn, thương tổn đến cơ thể người ta 
nữa. Nhưng làm thế, chúng ta đã phạm đến đặc quyền của một người theo tư cách con 
người, nghĩa là một kẻ có quyền phán đoán và tự mình quyết định, điều mà chúng ta 
muốn nói khi ta gọi con người là một “nhân vị”. Chúng ta phạm đến đặc quyền của một 
nhân vị. Đây không đả động đến quyền, đến ích lợi người ta có thể có hay không để làm 
như vậy; dù sao thì cũng phải nói rằng người ta xử trí với nhau phải nhắm đến việc dùng 
“lời nói”, hay nói cách khác, phải nhắm đến đối thoại để giải quyết các tranh tụng có thể 
xảy ra giữa người với người cũng như giữa đoàn thể với đoàn thể, chứ như dùng đến đấm 
đá cú cò, hay dùng đến súng đạn tàu bay, cho dẫu là hỏa tiễn liên tục địa đi nữa, thái độ 
của con người đó vẫn chưa đi quá việc hai con trâu lấy sừng húc nhau. 
Nhưng nếu tôi ngỏ lời với anh, và nếu anh không phải là người điên, thì thế nào anh cũng 
trả lời (một tiếng đáng chúng ta chú ý, “lời nói” của tôi được trả lại cho tôi với cả hai cái 
làn sóng đổi mới của âm thanh nhân vị của anh) - cho dẫu chỉ là một câu trả lời hết sức 
tiêu cực, anh làm bộ như không biết tôi có nữa. Câu trả lời đó, anh tự liệu lấy. Nhưng dù 
thế nào, anh đã bị trúng đích bởi điều tôi đã nói và anh đã nghe, mà anh vẫn hoàn toàn tự 
do lựa chọn. 
Chuyện vãn giữa hai người đã nên biến cố, cái duyên cớ làm biến đổi đời sống của hai 
người, chốc lát hay bền bỉ, và có khi, tùy trường hợp, lại nên biến cố do đó xảy ra những 
hậu quả cực kỳ quan trọng nơi vũ trụ sự kiện thực tế bên ngoài. Lời nói như vậy đã nên 
một yếu tố cấu tạo lịch sử, cho dù kích thước có khi không bao lăm quan trọng, không 
kéo dài ngày. 
 
LỜI	CỦA	THIÊN	CHÚA		
Kiểu nói của Kinh Thánh “Lời của Thiên Chúa” cũng đem trí ta đến những nhận định 
tương tợ như thế. Thiên Chúa gặp gỡ nhân loại, hay nơi đại diện này khác của nhân loại. 
Khách tới nhà thì đằng hắng hay lên tiếng để bắt người trong nhà chú ý. Thiên Chúa cũng 
dùng nhiều kiểu cách để người ta để ý, và muốn kéo ra một câu trả lời nào đó, ưng thuận 
hay kháng cự. Việc trả lời không bị ép uổng. Người ta được tự do. Nhưng dù trả lời thế 
nào thì Lời của Thiên Chúa đã chứng tỏ mình là một yếu tố cấu tạo lịch sử. Nhưng cứ xét 
quá trình của việc Thiên Chúa gặp gỡ loài người, ta thấy được việc đó thường diễn ra 
ngay giữa lịch sử loài người, trong khi có những người ưu thời mẫn thế. Trong những 
hoàn cảnh rối ren như tơ vò, Lời Thiên Chúa đến như một giải thích cho thời cuộc, kèm 
theo ngay đó một câu thúc hoạt động về phía người ta, và một thực hiện tạo thành xét về 
phía Thiên Chúa. Ơn thần hứng cho các tiên tri cốt thiết là một sự thấu triệt thời cuộc, 
hoàn cảnh, như một cách diễn đạt một ý nghĩa, tức là của Thiên Chúa trên dân của 
Người. 
 
LỜI	THIÊN	CHÚA	VÀ	THÁNH	SỬ	
Như vậy Lời Thiên Chúa là yếu tố siêu phàm, siêu lịch sử, nhưng lại dấn hẳn vào, 
lồng vào diễn tiến của lịch sử để hướng lịch sử đó theo một ý định - ý định hay nhã ý 
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của Thiên Chúa trên nhân loại. Lần lượt qua các thời đại, Lời của Thiên Chúa đã đến 
cho loài người : 

Đã lắm phen cùng nhiều kiểu, xưa kia Thiên Chúa dùng các tiên tri mà nói với 
cha ông. Nhưng đến thời sau hết, tức là những ngày này, Người đã nói với ta 
nơi một người Con            
                                                                                         (Hr	1:1t). 

Lời Thiên Chúa đã đến cho Abraham, và ý định của Thiên Chúa lần đầu được diễn ra nơi 
lịch sử mà chúng ta cắm chặng được. Lời Thiên Chúa đã đến cho Môsê, và Thiên Chúa 
đã liên kết kế đồ bao quát cả nhân loại của Người với một dân lịch sử. Lời Thiên Chúa đã 
đến cho các tiên tri, để duy trì Giao ước khỏi những xuyên tạc bởi những cái thiển cận 
của loài người, và luôn luôn hướng xa hơn là những điều đã có. Lời Thiên Chúa sau cùng 
đã đến cho các Tông đồ, cho họ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa (2Cor 3:18) để 
họ có đủ tư cách mà phục vụ Giao ước mới, không phải phục vụ văn tự, mà là Thần Khí 
(2Cor 3:6).  
Nhưng dù là họ hay là các kẻ tiền bối của họ, họ đã được Lời Thiên Chúa đến với họ 
không chỉ như một sáng soi bên trong, mà là như giải thích một tình trạng, và đòi phải 
hoạt động làm sao trong tình trạng hay hoàn cảnh đó. Tình trạng thối nát, dìm trong sự 
dữ, thì Lời Thiên Chúa đến như phán xét. Những tai ương mắt phàm coi như hậu quả tất 
nhiên của thời cuộc, của những đường rầy các tư lợi hay ý chí dụng quyền chạy theo cắt 
ngang nhau, chỉ có Lời Thiên Chúa mới có thể vạch ra ý nghĩa của chúng : Sự phán xét 
của Thiên Chúa trên tội lỗi. Trong khi người ta ương ngạnh bướng bỉnh mà cho mình có 
lý - một thứ lý mà người ta viện ra được chân tơ kẽ tóc - để rồi kéo họa xuống trên đầu 
mình, một điều người ta không muốn, và Lời Thiên Chúa đi trước đã ra sức cản ngăn 
bằng cảnh cáo, khuyên răn, hăm dọa đụng độ giữa lẽ khôn của loài người và lời có vẻ gàn 
ương của tiên tri, lật trần ra những lực lượng cấu thành lịch sử siêu hơn là những điều mắt 
thấy tai nghe.  
Ý định của Thiên Chúa và ý định của sự tội lẫn trong mọi thớ thịt của nhân loại. Phán xét 
của Thiên Chúa lộ ra nơi việc Người, để mặc người ta hướng mình đi theo cái điều mà 
người ta cho là minh mẫn sáng suốt, nhất sự khôn ngoan mình có thể nghĩ ra. 
Nhưng Lời Thiên Chúa chẳng những chỉ là phán xét, mà còn là đáp cứu và đổi mới.  
 
Khi nào?  
Khi đã có những người biết nghe và ứng đáp lại; khi có những người biết nhìn nhận cái 
giới hạn của mình; khi có những người biết người ta chỉ là “xác thịt” chứ không phải là 
“Thần Khí”. 
 
NHƯ	VẬY	LỜI	THIÊN	CHÚA	NÓI	RA,	PHÁN	XÉT	TẠO	THÀNH	TRONG	BIẾN	CỐ	LỊCH	SỬ.	
	
Bởi đó muốn ứng đáp lại lời của Thiên Chúa, Israel không lấy gì hơn là tuyên xưng lên 
rằng : 

“Cha tôi là một người Aram phiêu lạc, ngài  xuống Ai-cập và đã  ngụ  nhờ ở đó 
với ít mạng người, trước khi thành một dân lớn lao, hùng cường, đông đảo. 
Người Ai-cập đã hành hạ bắt nạt chúng tôi và bắt chúng tôi chịu cảnh lầm than 
tôi đòi. Chúng tôi đã kêu lên Yahvê, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Yahvê đã 
nghe thấu tiếng chúng tôi, Người đã thấy cảnh khốn nạn, cơ cực và áp bức 
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chúng tôi phải chịu, và Yahvê đã cho chúng tôi ra khỏi Ai-cập với tay mạnh cánh 
dương của Người, trong hãi hùng kinh khủng, bằng dấu lạ và điềm thiêng. 
Người đã dẫn chúng tôi đến đây và đã cho chúng tôi xứ sở này, nơi tràn đầy sữa 
mật” 
																																																																																																										(Tl	26:5-9).	

Đó, ta thấy : Để tuyên tín, tức là nhận trong đức tin mạc khải của Thiên Chúa, Israel 
không đọc lại những lời sấm của Môsê, nhưng đơn mộc đọc lại những việc Yahvê đã làm 
khi thành lập dân của Thiên Chúa. Chính trong việc xuất hành đó hơn là nơi những lời 
của vị tiên tri mà Israel đã nhận ra lòng thương của Thiên Chúa đối với mình, cũng như 
quyền năng và đòi hỏi của Thiên Chúa.  
Israel thế nào Hội Thánh cũng vậy. Để ứng đáp lại mạc khải cuối cùng của Thiên Chúa, 
Hội Thánh cũng xưng tỏ đức tin : Không phải là lặp lại những tuyên bố long trọng của 
Chúa Yêsu, nhưng là kể lại việc Giáng sinh, tử nạn và sống lại. 
 
LỜI	THIÊN	CHÚA	PHẢI	NGHE	VANG	DỘI	TỰ	THÁNH	SỬ	
	
Lời của Thiên Chúa chính là việc của Abraham ra đi mà không biết mình sẽ đến đâu, và 
như vậy đã lao mình vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại chỉ kết thúc nơi người con - thuộc 
dòng dõi ông - Đấng đã nói được “Ngay trước khi Abraham sinh ra, chính Ta có (đó)” 
(Yn 8:58). Đến lúc đó, câu Thiên Chúa đã bắt đầu viết với Abraham mới đến cái chấm 
kết để nên một mệnh đề có nghĩa. Điều chúng ta nói về Abraham, ta cũng phải nói về hết 
các biến cố quyết định đã nên giềng mối cho đức tin dân Thiên Chúa chọn, cách riêng 
Xuất hành, việc thành lập nhà Đavít, việc các tiên tri xuất hiện, biến cố Yêrusalem bị tàn 
phá và cuộc Lưu đày -587 để làm cho Israel ra khỏi một chân trời nhỏ hẹp. 
Có người đã kêu lên : Ôi! Lời Thiên Chúa thế nào, những chuyện dâm dật giữa Yuđa 
và Thamar, Đavít với Bathsabê; Lời Thiên Chúa thế nào những chuyện chém giết 
kinh khủng, Israel định tru diệt mọi người Canaan, Đavít giết hầu tiệt tộc dân Êđom, 
Elya tiên tri khát máu hạ sát các người thờ Baal, Yêhu với sự đồng tình của các tiên tri 
đã tru diệt dòng giống Akhab? Và biết bao nhiêu điều tương tợ. 
Đó là những điều đã làm nhiều người vấp váp dè dặt đối với Kinh Thánh. Và nhiều vị 
chăn chiên Hội Thánh quá lo âu cho những tâm hồn non nớt trong đàn chiên nhỏ của 
mình, đã ngại ngùng không dám cho họ tiếp xúc với chính lời Kinh Thánh, mà chỉ để 
họ đụng chạm với lời nhõng nhẽo của một ít sách đạo đức không xương, không nhựa 
sống. Đối với mạc khải của Lời Thiên Chúa, thì thái độ đó, chẳng có gì là gương mẫu, 
là xây dựng cả. Đó là ích kỷ của một thứ đạo đức tháp ngà : không chân thật với chính 
mình thì làm sao chân thật được với Thiên Chúa. 
Vậy phải hiểu rằng : Lời của Thiên Chúa tiên vàn mọi sự là một sự kiện, nhưng tất cả 
sự kiện đó mới nói ra điều Thiên Chúa muốn nói. Điều mà tín hữu chịu lấy như quan hệ 
cho họ không phải là một lời, một sự kiện riêng rẽ tách khỏi liên lạc sống động thâm sâu 
với toàn thể và nhất là với Thiên Chúa hằng hoạt động để đem ý định của Người đến nơi 
đến chốn. Lời Thiên Chúa không viết thành một sách đạo đức theo kiểu người ta nghĩ, 
cũng không phải trưng ra một loạt gương mẫu phải noi theo. Nhưng Lời của Thiên Chúa 
diễn ra ngay trong các sự kiện, để vạch ra Người đã xử sự làm sao với các nòi giống ương 
ngạnh là con cái loài người, Người đã lấy họ tự thứ bùn nào để rồi nhồi cho nhuyễn mà 
làm thành công trình cao cả của  Người : 
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Ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa (1Cor 1:29). 
 
LỜI	MẶC	KHẢI	
Khi đã đành lòng đứng vào lập trường của chính Đấng nói ra, thì Lời Thiên Chúa thực sử 
là Lời	mạc	khải : Mạc khải về Thiên Chúa. Lời đó khi đã nói ra không thành một cái gì 
tự lập, cắt đứt liên lạc rồi với miệng người đã nói ra, như thể công lý toán học Euclide 
hay Archimède khám phá ra rồi thì sẽ cứ tồn tại chẳng cần gì các nhân vật đó nữa. Lời 
của Thiên Chúa không thế. Lời của Thiên Chúa phải vọng lại luôn luôn tiếng của Đấng 
đã nói ra. Và cuối cùng, chính trong liên lạc lời đó vẫn còn có với Thiên Chúa, chứ không 
phải nơi từ ngữ, nơi công thức, mà nó được có sự thật. Lời đó mở trí lòng, và dạy dỗ bao 
nhiêu là tùy vào điều này : Lời đó có đặt người ta trước mặt Thiên Chúa thế nào, lời 
đó có thực là lời nói với anh, với tôi, và thực sự thành lời cật vấn, làm cho anh, cho tôi 
không còn là khách qua đàng, dừng lại nghe lỏm lời người ta nói với nhau, mà là 
người bị gọi phải ứng đáp lại trước mặt Đấng nói ra. Lời Thiên Chúa mở trí thật, nhưng 
không phải như phương tiện chuyển vận một môn khôn ngoan vô ngã, lời vang ra là để ta 
đánh tiếng mà nhận biết nơi cung giọng đó có cái gì tha thiết, có cái gì hùng tráng, có cái 
gì kêu mời. Nhờ cung giọng đó, ta biết được Thiên Chúa và ta biết được mình ta, rồi từ 
đó ta khám phá ra vũ trụ tạo thành, thiên nhiên và lịch sử, cho dù là trật tự hay không trật 
tự, ta nhận ra được rằng cuối cùng, sâu thẳm nhất dưới màn sự vật, ta không thấy một 
định luật, một nguyên tắc vô ngã, nhưng là một Người, chính Thiên Chúa đang đến trong 
vương quyền của Người, chính Thiên Chúa hằng sống và yêu thương. 
 
LỜI	ĐẦY	SỨC	MẠNH	
Là một Thiên Chúa hằng hoạt động, Lời Thiên Chúa là một mãnh lực gầy tạo lịch sử, 
chứa đựng một năng lực tạo thành. Lịnh của một người có quyền, như một vị chỉ huy 
quân đội, làm ta mường tượng hình dung được chút ít cái sức mạnh của Lời Thiên Chúa - 
Cái sức tạo dựng của ý muốn Thiên Chúa khi Người muốn ban bố ra. Những phép lạ bởi 
lịnh truyền của Chúa Yêsu dẫn ra đến sự lĩnh hội quyền năng của Lời Thiên Chúa thế 
nào. “Ta bảo: Hãy chỗi dậy vác giường mà về!” Và người bất toại nằm sóng sượt đã 
lành lẽ như bất cứ ai khác. “Lazarô, hãy ra đây”, và người chết đã bốn ngày liền đứng 
dậy ra khỏi mồ. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ mới là hình bóng cho những đổi thay sâu 
thẳm hơn : 
 Giờ sẽ đến - và là ngay bây giờ - 
 những kẻ chết sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa  
 và ai đã nghe thì sẽ được sống  
      (Yn	5:25)	
 “Vì chưng Thiên Chúa, Đấng đã phán :  
   Sự sáng hãy chói lên ra khỏi tối tăm,  
   chính Người  là Đấng đã chói lọi trong lòng ta,  
   để ban cho ta tri thức rạng ngời  
   về vinh quang của Thiên Chúa trên tôn nhan Đức Kitô”  
																																																																								(2Cor	4:6).	
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THẦN	HỌC	KINH	THÁNH	
 

Thần học Kinh Thánh bây giờ được thịnh hành. Một tiếng tuy rất thông dụng, nhưng lại 
được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Như thế rất có thể nảy ra trong trí khôn những lẫn 
lộn hàm hồ. Vì thế nên cắt nghĩa một lần kỹ lưỡng. 
Cái nghĩa thoạt nhìn đến có thể làm mọi tác giả đồng ý với nhau, tức là một phần trong 
việc học Kinh Thánh, đi quá giải thích từng văn bản, và kết liễu công việc chú giải Sách 
Thánh. Nhưng vượt quá thế nào, kết liễu cách nào? Nếu không đồng ý thì cái định nghĩa 
trên kia cũng chưa đem đi đến đâu cả. 
Vậy công việc trước tiên hãy để ý đến tiếng Thần học. Thần học là một công việc của 
trí khôn đụng chạm đến giới siêu nhiên. Là công việc nhân loại, tự nhiên là công việc 
của trí khôn. Như thế, ta thấy cái định nghĩa chung đã khởi điểm tự thánh Augustinô : 
Intellectus fidei/ Hiểu biết đức tin. Thần học tức là việc suy nghĩ trên cái dự kiện mạc 
khải nhìn thấy dưới ánh sáng đức tin. Như thế tức là công việc của trí khôn tra cứu và sắp 
đặt tất cả các sự thật chấp chứa trong Lời của Thiên Chúa. Trong cái định nghĩa đại đồng 
đó ta thấy ba yếu tố: Đức tin (đối tượng) đức tin (lòng tin) và trí khôn (tức là tất cả sự 
biết trí tuệ). 
Bây giờ hãy xét đến tiếng Thần học Kinh Thánh. 
 
I.	NHỮNG	QUAN	NIỆM	KHÔNG	ĐẦY	ĐỦ.	
	
1.	THẦN	HỌC	KINH	THÁNH	:	CHÚ	GIẢI	THEO	HỆ	THỐNG	
Cái định nghĩa trước tiên ta gặp thấy là chú giải theo hệ thống, có hệ thống, theo tổ chức. 
Được coi như một trung gian giữa bình luận phân tích các văn bản linh ứng, và thần học 
thuyết lý. Đó là ý kiến của các tác giả như F.Prat, B.Weiss, J.H.Holtz-mann, P.Feine, 
F.Buchsel... Cha F.Prat viết ngay đầu bộ Thần học của thánh Phaolô (Théologie de St 
Paul I p.1s) : 

 “Thu lượm các thành tích của chú giải, ráp lại và so sánh với nhau, đặt chúng 
vào vị trí của chúng trong lịch sử của mạc khải mà Thần học Kinh Thánh cố 
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theo dõi cái đà tiến, rồi như thế cho Kinh viện Thần học một căn cứ vững chắc 
và những tài tiệu dự bị sẵn : đó là nhiệm vụ của thần học Kinh Thánh.  

Tóm lại, Thần học Kinh Thánh là kết quả của chú giải và là mầm mống nảy nở ra Kinh 
viện thần học. Nhưng ! Thần học Kinh thánh chẳng phải là kinh viện thần học, cũng 
chẳng phải là chú giải. Chú giải học những văn bản riêng không đếm xỉa đến những mối 
liên lạc của chúng - chú giải phải phân tích. Còn Thần học Kinh Thánh lại nối phân tích 
với tổng hợp, vì phải kiểm điểm lại các thành tích của chú giải trước khi dùng vào việc 
xây dựng một hệ thống, hay phải hơn một tư tưởng; nhưng cái đặc tính của nó là tổng 
hợp. Trái lại, kinh viện thần học dùng lý trí mà suy luận trên các sự kiện thần học điển cứ 
đã thâu thái. Không nền tảng đó, kinh viện thần học sẽ dựa trên không. Nó cần phải được 
Thần học Kinh Thánh đi trước và soi đường, nhưng thần học Kinh Thánh phải tránh lấn 
vào đối tượng của nó, và cũng không được muợn phương pháp của nó, lấy suy luận làm 
chủ chốt. Ta có thể nói Thần học Kinh Thánh dừng lại khi kinh viện thần học khởi sự, và 
khởi sự khi chú giải đã kết liễu”. 
Bình	luận.  
Nhưng nếu như chú giải - một khi theo hệ thống - phải biến thành một khoa tự lập, dưới 
danh từ Thần học Kinh thánh, thì ta sẽ thấy hai cái nguy hiểm. 
Trước hết là so với chú giải. Một khi chỉ Thần học Kinh Thánh mới có những quan niệm 
đại đồng về tác giả, về đạo lý của tác giả, thì cái nhiệm vụ của chú giải sẽ là gì khác nếu 
không phải chỉ là một việc phân tích câu kéo theo phương diện nguyên chỉ là ngữ học. 
Nhưng như vậy có còn phải là chú giải nữa không?  
Cha Levie viết : “Chính trong cái tổng hợp của cả tư tưởng của thánh Phaolô, ta mới 
nhận ra cái giá trị minh chứng, cái sức quyết đoán của mỗi văn bản nền tảng của đức tin 
ta... Cái lý tưởng đã hẳn khó lòng đạt thấu, vì nó giả thiết rằng ta phải thúc đẩy sự điều 
tra đến tận cái gì là thâm thúy nhất trong ý thức tôn giáo của tác giả linh ứng, đến tận cái 
trung tâm sâu kín của tư tưởng của đời sống bên trong, nơi mà mọi điều khác như tự 
nhiên phát xuất ra; nhưng là lý tưởng nhất thiết phải nhắm đến từ đầu như cái mốc phải 
tiến đến để luôn luôn ở trong cái lề của chú giải đích thực”. Như thế chú giải phải để ý 
đến những toàn thể cũng như chi tiết. Chú giải phải có một nhỡn giới khá rộng để định vị 
trí các phần tử trong toàn thể. Chú giải mà đành để một khoa nào khác thay thế mình 
trong nhiệm vụ đó tức như thể thoái thác cả công việc mình. 
Nếu chú giải đành lòng như thế, thì lại có cái nguy hiểm khác xảy đến. Chú giải theo hệ 
thống kia khi trở nên một khoa biệt lập, có thể cho mình một quyền tự do quá trớn. Công 
việc xây dựng những hệ thống lấn át cả ý tưởng của thánh trước : Nhận các văn bản vào 
những khuông khổ tự tạo ra, hay gán cho văn bản những luận điệu riêng của mình. 
O.Cullmann cảnh giới các nhà thần học trẻ tuổi khinh rẻ bình luận lịch sử và ngữ học : 
“Thực ra Thánh Thần chỉ có thể trình bày ý mình bằng tiếng nói của người ta mang dấu 
vết một thời và đặc điểm cá nhân của nhân cách tác giả. Vì thế tra tầm lịch sử, thông 
thạo về hoàn cảnh và các trường hợp của đời sống tác giả, có nhiệm vụ cho ta cái nòng 
làm ta, trong khi nỗ lực suy nghĩ, được thấy với tác giả sự thật tác giả đã thấy, được chịu 
lấy với tác giả cái mạc khải tác giả đã được. Cần phải biết rõ cái nòng lịch sử đó, và cái 
nòng lịch sử đó nên rõ, đến đỗi một lúc kia mà chú giải có thể trở nên đồng thời với tác 
giả đang học. Chỉ nhờ những điều biết được bởi các phương pháp ngữ học và lịch sử, mà 
cái nòng làm thành bởi những thích nghi với thời đại tác giả không còn là một trở lực, 
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nhưng trái lại nên một phương thế giúp khảo xét thần học về sự thật diễn ta trong văn 
bản”.  
Những tư tưởng như thế ăn khớp với lời Đức Piô XII trong thông điệp Divino Afflante 
Spiritu, tuy trong thông điệp ngài nhấn đến việc trình bày cái nội dung thần học (EB.551) 
nhưng trong một phần lớn, ngài nhấn đến việc tìm nghĩa đen (EB.550,558) bằng các khoa 
ngữ học, lịch sử, cổ học, bình luận văn bản và văn chương : (Các nhà chú giải) hãy rút 
nghĩa đen cách kỹ lưỡng nhờ sự hiểu biết các tiếng nói, dựa vào mạch lạc, và sự so sánh 
với các đoạn song song, các phương pháp thường được xử dụng trong khi giải thích các 
tác giả trần tục để được rõ ý tưởng của một tác giả (EB.550)... Nhà chú giải phải hết sức 
cẩn thận, không khinh màng chút ánh sáng nào mà các khảo cứu hiện đại đã đem đến để 
vạch ra cái tính cách riêng của thánh trước, điều kiện sinh sống, thời đại, các nguồn văn 
hay truyền khẩu, các kiểu nói. Nhờ thế sẽ có thể biết rõ được thánh trước là người thế 
nào, và khi viết đã muốn nói gì (EB.557). 
Như thế chú giải tìm nghĩa và chú giải thần học phải đi đôi với nhau. Tự nhiên phải tìm 
nghĩa trước, rồi mới suy luận kiểu thần học, nhưng tìm nghĩa không phải chỉ dọn, nhưng 
luôn phải kèm theo. “Càng cần hơn nữa, theo lời O.Cullmann, khi lời Sách Thánh gợi ra 
rất nhiều ý tưởng. Nhà chú giải có đặc tài thông hiểu thần học, nghĩa là nhà chú giải tài 
giỏi, còn bị cái nguy đem tư tưởng không có trong văn bản vào việc chú giải hơn là một 
nhà chú giải tầm thường. Khi đó, trước những ý tưởng thần học nảy ra liên thiên đụng 
chạm nhau, qua qua lại lại, đối chiếu hay hỗn hợp với nhau, nhà chú giải qua cơn thử 
thách lớn hơn cả. Khi mà sự vui sướng tinh thần của nhà chú giải lên đến tột đỉnh, thì 
cũng là lúc nhà chú giải đứng trước cơn cám dỗ lớn hơn cả : Cơn cám dỗ của nhà chú 
giải.  
Chính khi đó là lúc mà chú giải ngữ học khẩn thiết, nhưng lần này để kiểm điểm các ý 
tưởng thần học văn bản gợi nên và loại ra các ý tưởng mà khi khảo xét thấy là ngoài văn 
bản. Trong trường hợp này, cần phải tàn nhẫn với những sáng kiến của mình, cho dẫu 
chúng mơn trớn thế nào đi nữa. Về phương diện này, nhà chú giải phải bỏ mình hơn là 
các nhà bác học khác. Phải đối chọi lại với cái cám dỗ muốn dung hòa hai văn bản ý 
nghĩa không đồng, nếu như tổng hợp thoáng thấy không ăn khớp với sự kiểm điểm bình 
luận của ngữ học và lịch sử, cho dẫu cái tổng hợp khéo đẹp đến đâu, và cái mâu thuẫn 
còn đây đó gay gắt thế nào đi nữa, khi tổng hợp phải loại đi”. 
Những cái hy sinh đó nhiều khi đem đến những hiệu quả khả quan đụng chạm đến những 
gay go đành lòng nhận chân, nhiều khi đem lại những ý kiến không còn chỉ là tưởng 
tượng mà đích thực người ta có thể theo dõi chững chạc. 
 
2.	SƯU	TOÁT	“CHỨNG	CỨ”	(TESTIMONIA)	
Nếu muốn đối chiếu thần học Kinh Thánh với thần học, theo nghĩa thường, ta sẽ hiểu thế 
nào? Thần học, khoa học về mạc khải, nằm giữa đức tin và lý trí, đức tin sẽ cho những 
nguyên lý và lý trí sẽ được dùng để thấu hiểu. Nhiệm vụ của thần học tức là tổ chức các 
tín điều theo thứ tự, cắt nghĩa các tín điều bằng các tín điều. Một sự thật chỉ được gọi là 
biết, khi nhận thấy được vị trí của nó trong cái toàn thể mà nó chỉ là phần tử. Rồi sau đó 
thần học có nhiệm vụ suy diễn bởi một chân lý những kết luận cần thiết, hoặc bằng một 
chân lý mạc khải hoặc một nguyên lý của lý trí. 
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Trong hai cái nhiệm vụ ấy, tất nhiên thần học Kinh Thánh không thể suy diễn tìm những 
kết luận tiềm tàng. Còn cái nhiệm vụ tổ chức, nếu nhấn vào cái suy luận, tất nhiên thần 
học Kinh Thánh cũng không dính dự đến được. Như vậy thì thần học Kinh Thánh còn có 
nghĩa gì, còn có nhiệm vụ nào? 
Nhiều nhà thần học đã quan tâm đến vấn đề. Và họ đặt thần học Kinh Thánh cùng với 
thần học giáo phụ, thần học giáo huấn dưới phạm vi thần học đích danh. Như thế thần 
học sẽ có một nghĩa bao quát hơn là cái khoa học về những kết luận. Hiểu như thế thần 
học sẽ bao gồm tất cả các khoa học có thể giúp vào công việc.  
Thần học phải đi từ những chân lý mạc khải (được coi như nguyên lý), và như thế cái 
công việc suy luận đòi phải có một giai đoạn dọn đường : Tìm kiếm các chân lý nguyên 
lý kia. Sách Thánh - văn chương  Hội thánh sơ thời, giáo huấn giải thích, nhất là những 
kinh Tin Kính, và các quyết định tín điều của các công đồng : Đó là những nguồn suối 
thần học phải được biết rõ.  
Như thế cần phải có những chuyên khoa chú giải, hay lịch sử. Những kết quả của công 
việc của chú giải và lịch sử sẽ được thần học tiếp nhận theo ánh sáng riêng của mình và 
sử dụng vào công việc. 
Như thế ta thấy thần học Kinh Thánh bao gồm cả công việc chú giải (phân tích và tổng 
hợp) kết cấu trong một sưu toát những chứng cứ (testimonia) để thần học sử dụng. Nhờ 
cách đó, chú giải với cả tính cách bình luận được thăng lên địa vị thần học. Nhưng như ta 
thấy đó, danh hiệu thần học như chỉ mượn tạm thôi vì cái việc trợ giúp vào công việc của 
thần học và như thế đội tên của môn đó. 
 A.Lemonnyer thú thật : tuy rằng ngài cho tiếng thần học Kinh Thánh mệnh danh khá 
đúng cho khoa đó, nhưng ngài dùng cách miễn cưỡng vì danh hiệu đó “có thể làm lầm 
lẫn về tính cách của môn ấy - môn ấy là lịch sử chứ thực sự không phải là thần học”. Sử 
dụng công việc chú giải, ráp các quan niệm các sự kiện, so sánh với nhau, theo dõi những 
phát triển, tổng hợp xung quanh một nguyên tắc rồi cho vào một hệ thống lịch sử tôn giáo 
: Như thế không phải là lịch sử ư?  
Nhưng vì thần học Kinh Thánh loại bỏ những vấn đề niên biểu, cổ học... và chỉ chú trọng 
đến đạo lý, đến chế độ tôn giáo nên mệnh danh là thần học. Nhưng đối tượng của lịch sử 
và thần học quá khác, nên nhất định A.Gardeil từ chối cái danh hiệu thần học cho thần 
học Kinh Thánh cũng như bất cứ thần học điển cứ nào : “Đó là những khoa học hoàn 
toàn nhân loại, đối tượng chỉ đụng chạm vì chất thể (materialiter) với một phần của đối 
tượng khởi điểm cho thần học”. Tóm lại chú giải sẽ được hoàn bị, nhưng thần học Kinh 
Thánh không có quyền tự cho mình là đích danh thần học. 
 
II.	CHÚ	GIẢI	THẦN	HỌC	
	
1.	NHIỆM	VỤ	CỦA	THẦN	HỌC.		
Trước khi vạch rõ thần học Kinh thánh, ta hãy nhận chân một lần nữa cái nhiệm vụ chính 
của thần học! Thần học có hai tác dụng. Trước tiên là khảo sát và tổ chức cái dự kiện 
mạc khải, và thứ đến là suy diễn những kết luận bằng cách lý luận. Nhưng cái nhiệm 
vụ thứ hai này không phải là tác dụng chính. “Điều cốt yếu trong thần học, theo lời 
Maritain tả cách xác đáng, là biết một cách có gốc ngọn và liên kết hơn chính các chân 
lý của đức tin và thấu suốt vào trong các nguyên lý đó tiến sâu vào trong các nguyên lý 
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đó. Không những chỉ biết những kết luận thần học mở rộng phạm vi tri thức. Nhưng tiên 
vàn mọi sự là biết chính những chân lý của đức tin, nhưng như thể thấu nhập vào liên lạc 
với nhau”. Garrigou Lagrange cũng đồng một ý tưởng đó. Và cha Labourdette : “Cái tác 
dụng của thần học nào có phải suy luận tự cho mạc khải những mệnh đề không thuộc vào 
đó : Nếu như thế thì phải nói thần học bắt đầu khi đức tin đã chấm dứt. Trái lại, thần học 
lao lực trên cả dự kiện của đức tin. Mỗi biểu hiện, xét dưới ánh sáng đức tin là điều phải 
tin, một trật trở nên dưới ánh sáng thần học một chân lý thần học, một chân lý trong 
những liên kết với các chân lý khác và trong những tiềm năng làm nguyên lý hay làm kết 
luận; và thần học gắng sức dưới ánh sáng đó đem cả toàn thể nên trạng thái một tri thức 
khoa học”.  
Nếu như thế thì tóm lại phải hiểu cái quan niệm về minh chứng cách xác đáng. Minh 
chứng thật ra không phải là một khí cụ phát minh, mà phải hơn là cách liên kết một mệnh 
đề biết rồi với những nguyên lý tỏ bày cái lý do hữu tồn (raison d’être) của nó và bởi đó 
cũng tỏ bày tính cách tất nhiên của nó. 
Nếu như thế thì khảo sát những văn kiện Mạc khải để rút ra tất cả những gì biết được, sắp 
đặt lại trong các hoàn cảnh lịch sử, văn chương, đạo lý; phân tích kỹ càng mỗi từ ngữ, rồi 
cố gắng lĩnh hội lấy những chân lý mạc khải mà thánh trước muốn chuyển giao cho ta, 
ngay chính nơi các chân lý đó, hay là trong các dính dáng tiềm ẩn, công việc ấy tất là 
công việc thần học. 
 
2.	THẦN	HỌC	KINH	THÁNH	:	CHÚ	GIẢI	THẦN	HỌC.	
Nhà chú giải học Sách Thánh, đụng chạm đến một pho sách không như một loạt sách 
thường. Điều tra đến chứng cứ các Tiên tri, các Tông đồ, các Thánh sử. Nhờ sự tham 
khảo về ngữ học, lịch sử, văn điển, nhà chú giải có một mớ tài liệu chắc chắn để hồi phục 
cuộc đời cũng như giáo lý các Tiên tri, Chúa Yêsu, hay các Tông đồ. Tổng quát cả cái 
hiện tượng tôn giáo, cái toàn thể đạo lý kia. Đó là nhiệm vụ của thần học Kinh Thánh như 
đại đa số các tác giả đều hiểu.  
Nhưng những văn kiện nói trên đòi phải được khảo sát với tất cả cái thiện cảm như 
thường các sử gia phải có, để hiểu những nhân vật những chế độ thành thực của các tác 
giả, vui lòng lĩnh nhận chứng của các người ấy. Khi đó, nhà chú giải không còn có thể 
đành phận với từ ngữ lưu chuyển, những đoạn văn song song gặp thấy trong đương thời, 
với những yếu tố thành phần và mạch lạc của một quan niệm nào như bất kỳ gặp thấy 
trong văn kiện nào thời xưa nữa. Nhà chú giải hiểu là các sự kiện các lời nói trong Sách 
Thánh có một nguyên nhân và quan hệ vượt quá trần thế này. Muốn thấu hiểu, thì ghi lại, 
phân tích, sắp đặt bằng một phương pháp lịch sử xác đáng cũng không đủ, cần phải cắt 
nghĩa nguyên lai, tra tầm ra cái nguyên nhân, nghĩa là trong những biến sự những lời nói 
đó, đạt thấu Thiên Chúa, ơn huệ của Người, giới siêu nhiên. Đó mới có sự hiểu biết được 
Sách thánh, và như thế lịch sử cũng như ngữ học, không tài nào đạt thấu.  
Muốn lĩnh hội cái yếu tố thần đích đó phải có ánh sáng được tin. Hơn nữa, người tín hữu 
biết rằng các đoạn văn đó không tương tợ với các hồ sơ, các bia ký cổ thời. Người tín hữu 
coi như là những đoạn văn có thần hứng, những văn kiện mạc khải. Thiên Chúa đã không 
nói tiếng nhân loại, nhưng dưới những cấu kéo của người đời, có tư tưởng của Thiên 
Chúa, và chỉ có một nhà thần học chú giải mới lĩnh hội được. Như thế cái nội dung chung 
của một mệnh đề nào trong Sách Thánh không những chỉ là nhân loại hay lịch sử, mà còn 
siêu việt. Ta hãy nhớ đến những quả quyết trong thánh Yoan về lời Chúa Yêsu (Yo 6:63 : 
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verba quae ego locutus sum vobis spirituset vita sunt / Lời Ta nói với các ngươi là 
Thần Khí và là sự sống; Yo 8:47; 12:49-50; 17:8; 6:68; 8:51; 17:17...).  
Chính trong lời của Đấng mạc khải mà người ta được chịu lấy sự sống của Thiên Chúa; 
sự sống đó chấp chứa trong đó như trong nguồn suối; và kẻ viết ra chỉ có mục đích nuôi 
đức tin của đồ đệ và nhờ đó thông cho họ sự sống đời đời (Yo 20:31). Lòng tin chịu lấy 
lời Chúa tỏ bày trong Sách Thánh và nhận là thật. Nhưng một trật lòng tin cho hiểu lời 
hay quan niệm mà kẻ không tin không sao hiểu được. Dĩ nhiên đức tin không cho một 
tri thức nào mới, như thể một mạc khải thay thế cho các phương pháp khảo sát khoa học. 
Nhưng với lòng tin, nhà chú giải không còn học những đoạn văn vô danh không hồn, 
những là đi lại với chính tác giả, có tham vọng lĩnh hội lấy cái tư tưởng, phương diện và 
cả các ý định của  tác giả. Mà tác giả ấy không chỉ là một tư tưởng gia, mà còn là một 
chứng tá : Chẳng những chỉ nghĩ ra một đạo lý, mà còn đã chứng kiến những biến sự, 
những thực tế siêu nhiên.  
Tác giả cố diễn tả với các phương tiện nghèo hèn của mình những biến sự những thực tế 
thuộc một giới khác cái giới hiện tượng lịch sử. Nhiệm vụ của chú giải phải thúc đẩy việc 
tìm kiếm tới cái thực tế cao siêu kia, phải sốnglại, nếu có thể bên trong mình, cái kinh 
nghiệm của chứng tá linh hứng; phải đạt thấu qua những lời những quan niệm cái nội 
dung siêu phàm kia, tựu chung chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tóm lại, phải có cái 
lòng tin của chính thánh trước, để hiểu lời ngài : Nghĩa là lĩnh hội dưới hình ảnh chính 
cũng một thực tại trình bày. Nisi credideritis non intelligetis!/ Tin thì không hiểu . Sử 
gia tìm kiếm và trình bày đạo Dothái và giáo hội đầu tiên, còn nhà thần học quan niệm 
đạo đó như chính Thiên Chúa nghĩ và muốn, coi không phải như một dự kiện văn hóa 
nhân loại, mà như một mạc khải, như bộc lộ của tư tưởng Thiên Chúa. Đức tin chiếu 
dọi trí khôn nhà chú giải và biến thành nhà thần học khảo xét những điều đức tin bày tỏ; 
Đức tin trở nên năng lực để nhận thấy sự thật của Thiên Chúa, quan năng đụng chạm với 
vô hình (Heb 11:1.27).  
Như thế đức tin của nhà chú giải sẽ có mối thân cận với đức tin của các tiên tri, các tông 
đồ và chính nhờ đức tin mà nhà chú giải hiểu được các kẻ ấy, hay phải hơn, đạt thấu với 
họ cũng một thực tại của Thiên Chúa mà các kẻ ấy là phát ngôn nhân. Thánh Tôma đã 
định nghĩa : “Actus credentis non terminatur ad enuntiabile sed ad rem” (II-II, 1,2 ad 
2m). Như thế một nhà chú giải vô tín ngưỡng sẽ không sao làm được nhiệm vụ mình. 
Người ấy có thể phân tách rành rọt tiếng này nhờ tiếng khác, có thể trình bày cách nhằm 
đúng một loạt ý tưởng, nhưng trống rỗng cả cái ý nghĩa cốt yếu; nhất là người ấy không 
thể đạt thấu cái thực tại siêu nhiên. 
Cứ theo trình tự tiến đi từ việc tìm kiếm cái nghĩa đen, cho đến cái tổng hợp, luôn luôn 
coi các đoạn văn Kinh Thánh như những dự kiện mạc khải, luôn luôn tiếp tục công việc 
trong ánh sáng đức tin soi dẫn lý trí (một trật sẽ là làm việc trong Hội Thánh, có nhiệm 
vụ canh giữ đức tin), chú giải thành tựu trong Hội Thánh sẽ có tính cách thần học bởi 
mục đích nhắm đến và bởi ánh sáng soi công việc (lý trí dưới ánh sáng đức tin), tự nhiên 
chú giải sẽ tiến các tự nhiên đến thần học, thần học Kinh Thánh. Và nếu như thế không 
phải một lúc nào đó chú giải sẽ thành thần học, nhưng ngay tự cái bước đầu tiên, nhân 
bởi cái ý định điều khiển cả công việc, chú giải sẽ là thần học.  
Lý tưởng ra, nhà chú giải trọn hảo phải là cả hai : Chú giải trọn hảo thạo về phương pháp 
của mình và thần học có thể lợi dụng cả kho tàng chân lý kéo ra bởi Kinh Thánh, để moi 
ra cả dự kiện mạc khải và tổ chức thành một toàn thể đạo lý, và lĩnh hội tất cả cái thực tại 



Kinh Thánh chuyên khoa- Kinh Thánh là gì	
 

Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn - Giáo sư Kinh Thánh - CSsr	 Page	29	
 

mạc khải. Nếu như thế thì thần học thuyết lý (kinh viện) và thần học Kinh Thánh phải là 
thành phần của một khoa nhất loại. Cả hai đều là thần học đích thực, nhưng có những tác 
dụng riêng. Một bên hiểu mạc khải nhờ những nguyên lý lý trí, một bên dựa vào những 
văn kiện; một bên dùng siêu hình và luận lý; một bên lại dùng ngữ học và lịch sử. 
Phương tiện khác nhưng chí hướng và phương pháp tương đồng : Dưới ánh sáng đức tin 
thần học hiểu đoạn Sách Thánh hay một mệnh đề của quyền giáo huấn. Nhưng cả hai 
khoa đều chỉ là một khoa học, khoa học về đức tin một “doctrina sacra” độc nhất. Cả hai 
cần cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau - lợi dụng những kết quả của nhau. 
 
III.	THẦN	HỌC	LINH	ỨNG	
Trên đây chúng ta đã có một ý tưởng về một thần học Kinh Thánh. Ta đã thấy khoa ấy là 
chính chú giải, nhưng chú giải hiểu theo nghĩa bao quát để có thể tổ chức dự kiện mạc 
khải dưới ánh sáng đức tin. Bây giờ phỏng đoán tự hỏi : Có thể nghĩ ra một loại thần học 
Kinh Thánh nào cao hơn, không chỉ hoàn toàn nhân loại, nhưng vừa nhân loại vừa thần 
đích : một thần học linh ứng không? 
Đó là một ức thuyết. Nhưng một ức thuyết chỉ có thể hiểu được khi ta phân biệt thần 
hứng và mạc khải. Mạc khải sẽ là một sự tỏ bày tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng 
chính Thiên Chúa quả quyết, và phải tin vì uy tín của Thiên Chúa : chính vì Thiên 
Chúa đã phán. Còn trong ơn thần hứng, ta thấy sự cộng tác mật thiết giữa Thiên 
Chúa và tác giả trần ai : Thiên Chúa như nguyên nhân chính và người ta hành động 
như dụng cụ, nhưng sống động và tự do để làm thành một quyển sách. Được Thiên 
Chúa huy động để viết điều Thiên Chúa muốn, tác giả có thần hứng sẽ được soi sáng, 
giúp đỡ một cách làm sao cho hiệu quả của sự cộng tác giữa Thiên Chúa và loài người  
trở nên Sách của Thiên Chúa, lời của Thiên Chúa. 
Thiên Chúa đã dùng người  ta để viết ra những sách lịch sử, tiên tri, hay thi ca, hay giáo 
huấn, ai cũng công nhận cả. Bây giờ hỏi xem có thể xảy ra như thế cho một tổng hợp đạo 
lý không? Khi đọc về thần hứng, ta thấy theo đạo lý công giáo ta phải nói thánh trước 
không phải là những cái máy thụ động, như thể chỉ viết ám tả theo lời đọc của Thiên 
Chúa. Không thể, nhưng khi Thiên Chúa dùng ai, thì Người vẫn để họ phản ứng và hành 
động cách hồn nhiên, đến đỗi họ có thể không biết rằng mình có thần hứng. Họ vẫn là 
người một thời, một xứ nào, đào tạo bởi hoàn cảnh, có tính tình và tâm não riêng. Thiên 
Chúa thúc đẩy họ viết nhưng không cưỡng bách; soi sáng nhưng không miễn cho họ khỏi 
cố gắng. Nếu trí não những người đó, thí dụ của những người như Phaolô, như Yoan, lại 
là trí não một nhà tư tưởng, và như thế không chỉ trình bày những chân lý mạc khải cách 
rời rạc, mà là xếp đặt liên lạc với nhau theo những thích hợp sâu kín - nếu như thế thì 
dưới ánh sáng thần hứng, ta phải nhận rằng những người như thế sẽ thi thố tất cả năng lực 
cảm tình tôn giáo, trí khôn, cũng như suy nghĩ. Và nếu như thế ta cũng sẽ có “intellectus 
fidei”, nghĩa là một lý trí nhân loại mài miết khảo sát những dự kiện của đức tin, và công 
việc sẽ có tính cách thần học. Nhưng một thần học được trình bày cũng như các vấn đề 
khác có trong Sách Thánh dưới cái uy tín tối cao của chính Thiên Chúa. Và như thế Thần 
học linh ứng là điều có thể có. 
 
Nhưng thật có một thần học linh ứng không? 
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Dĩ nhiên ta gặp thấy trong Sách Thánh những đoạn trình bày đạo lý, khi khá dài, khi lại 
ngắn. Nhưng có những đoạn đạo lý về Chúa Kitô, về ơn cứu chuộc, về Hội Thánh... cho 
dẫu khá đầy đủ đi nữa mà vẫn chưa là một thần học.  
Chúng ta thấy nhiều tác giả đã viết thần học của Phaolô. Thế là gì? Một tổng hợp đạo lý 
có trong trí não Phaolô. Nhưng tổng hợp đó đã được trình bày không phải một mạch mà 
là trong những thư của ngài. Các thư ấy có vẻ nhất thời tùy dịp, kế theo nhau trong vòng 
10 năm trời. Như thế thần học của thánh Phaolô không có cách hoàn thành trong Sách 
Thánh. Bây giờ làm sao mà vạch ra được thần học của ngài? Tất nhiên phải so sánh các 
thư với nhau, làm sao lĩnh hội được trong cái đà của một tư tưởng luôn luôn hoạt bát, 
những cái vế chính của một hệ thống đương làm việc, đương kết thành. Một quyển sách 
danh đề là “Thần học thánh Phaolô” kết quả của nhiều điều bổ túc cho nhau, chưa phải 
là một thần học linh ứng đích thực, nhưng cũng đã đi quá một thần học Kinh Thánh theo 
nghĩa ta thấy trên này. Lý do là vì cái đạo lý trong quyển sách như thế, suy luận thần học 
của người ta có thể chỉ là phụ thêm, còn căn bản thì sẽ chính là đạo lý của thánh Phaolô. 
Nhưng một quyển sách trình bày cái thần học đó không được gọi là có thần hứng : 
quyển sách ấy không phải là công việc của chính thánh Phaolô, nhưng là của nhà chú 
giải thần học tra tầm tư tưởng của thánh nhân để trình bày tư tưởng của ngài theo 
những về chính của một tổng hợp mà ngài không hề kê trên giấy. 
Nhưng bây giờ xét đến Phúc âm thánh Yoan ta phải nghĩ khác. Đây là một trước tác đã 
được lâu năm ngẫm nghĩ, đã được chép ra cách rất kỹ lưỡng, theo một dàn bài nhất định. 
Trong đó ta thấy thu thập lại trong một nhỡn giới bao quát hết các dự kiện của mạc khải 
trong Chúa Kitô. Phúc âm ấy chấp chứa hầu hết các chân lý của đức tin, liên lạc với nhau 
và đã tổ chức chặt chẽ. Hết các chân lý đó tập trung quanh Lời-làm người và thánh Yoan 
đã chiêm ngắm không những với tất cả lòng tin của ngài, nhưng cả với tất cả trí khôn và 
tâm hồn mình. Ý định của ngài không phải là xây dựng một khoa học về Mạc khải. 
Nhưng trong thần học, khoa học không phải là điều chính. Trên khoa học thì còn 
“sapientia” (khôn ngoan thượng trí). Khoa học chăm chú đến việc tìm kiếm những hậu 
quả, những áp dụng riêng biệt; càng xuống thì phạm vi càng lan rộng. Còn trái lại, sự 
khôn ngoan nói đây cứ lên mãi cho đến tột đỉnh những quan niệm cốt yếu; càng lên, nó 
càng ra đơn giản. Nếu Tin Mừng thánh Yoan là một thần học, thì phải liệt vào hạng thần 
học khôn ngoan này. Nghĩa là thánh Yoan khi chiêm ngắm mạc khải, không chỉ lo thu 
thập những nguyên lý của đức tin, như các nhà thần học xứng danh hiệu của mình luôn 
luôn phải làm, nhưng ngài lại còn khảo xét và tổ chức các nguyên lý đó làm sao để trình 
bày tất cả trong một quang cảnh thống nhất. 
Khi học Tin Mừng thánh Yoan, ta sẽ thấy những đặc điểm của thần học của ngài. Bây giờ 
chỉ nói đến một điều rất riêng biệt cho một thần học của một Tông đồ. Ta thấy cái công 
việc thứ nhất của nhà thần học là khảo xét những “nguồn” của Mạc khải, tức là Sách 
Thánh và Truyền thống. Công việc đó không phải là một phần nhỏ đâu. Công việc đó 
thường được mệnh danh “thần học điển cứ” gồm có lịch sử và Kinh Thánh. Công việc 
điều tra đó trong những văn kiện thời xưa đem lại biết bao nhiêu là gay go. Quyền giáo 
huấn của Hội Thánh sẽ giúp đỡ cho : vì Hội Thánh chính là kẻ canh giữ Mạc khải, Chúa 
Thánh Thần điều khiển để duy trì và sinh lợi cái kho tàng đó, một khi mạc khải đã chấm 
dứt. Khi Hội Thánh định nghĩa một đoạn văn mạc khải nào, hay tuyên bố một tín điều, 
nhà thần học chỉ có thể phục tùng những quy tắc đó. Các quy tắc đó gìn giữ nhà thần học 
khỏi sai đường trong khi tìm kiếm và dẫn vào sâu hơn trong Sự thật. Như thế việc học 
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các văn kiện của Giáo huấn Hội Thánh cũng cần thiết như sự học Kinh Thánh và Giáo 
phụ. 
Còn cái lập trường của thánh Yoan đối với Mạc khải không bắt buộc ngài một chút gì 
như vậy. Ngài không cần lo nghĩ đến Kinh Thánh nếu không phải chỉ là cách phụ tùng và 
lại còn trong ánh sáng riêng của ngài, vì ngài cũng được linh hứng; Ngài không cần lo 
nghĩ đến quyền Giáo huấn, vì theo lời Cajetano : “Cũng như mỗi Tông đồ, chính Yoan 
cũng là Giáo hội”. Như thế ngài tùy thuộc ai? Chỉ tùy thuộc Ba Ngôi Thiên Chúa - tùy 
thuộc Ngôi Cha đã sai Con người để tỏ bày mọi sự cho ta (Yo 8:38) - tùy thuộc Thánh 
Thần đã hứa ban cho các Tông đồ để họ nhớ lại mọi điều Chúa Yêsu đã nói (Yo 14:26) 
và để dẫn đưa họ vào tất cả Sự thật (Yo 16:13). Tóm lại, mọi sự đến với ngài bởi kinh 
nghiệm, bên ngoài và bên trong : Bởi Chúa Yêsu, mà ngài là môn đệ yêu dấu, bởi Thánh 
Thần đã hứa ban để các Tông đồ được soi sáng. Như thế ngài ở vào một địa vị chỉ có một 
không hai, và không bao giờ sẽ còn thấy lại. Sau ngài, hết các nhà thần học cứ kế tục 
nhau cho đến tận thế, sẽ luôn luôn phải minh chứng đạo lý của họ, tỏ bày đạo lý của họ 
dính dáng làm sao với các tín điều để các người khác có thể kiểm điểm được. Ngoài cái 
kinh nghiệm riêng, Tông đồ không cần phải diễn chứng ra : Ngài chỉ có thể dựa trên cái 
chứng cứ của ngài. 
Và vì thế mà ý tưởng chứng cứ luôn luôn được nêu ra trong Tin Mừng. Chứng cứ của 
Yoan Tẩy giả (có một người Thiên Chúa sai đến để làm chứng : 1:6.7; 1:15.19.32.34; 
3:26.28; 5:33.36), chứng cứ của Kinh Thánh (chính Kinh Thánh làm chứng về Ta : 5:39); 
chứng cứ của việc làm (các việc ta làm cũng làm chứng rằng chính Cha sai ta đến : 5:36; 
10:25); chứng của Chúa Yêsu về chính mình Người (Ta làm chứng về Ta : 8:18; 3:11.32; 
5:31.32; 8:13.14.37); chứng của Cha trên Chúa Yêsu (Cha đã sai Ta, chính Người làm 
chứng về Ta : 5:37; 5:32; 8:18; 1Yo 5:9.10); chứng của Thánh Thần (chính Người sẽ làm 
chứng về Ta: 15:26; 1Yo 5,6); chứng của các Tông đồ (và chúng con sẽ làm chứng, vì 
chúng con ở với Ta từ ngày đầu : 15:27). 
Nhưng hết các chứng đó, mà thánh sử muốn diễn lại cho ta để đem ta tới đức tin, hết thảy 
sau cùng ra đều chấp chứa trong chứng cứ của chính mình ngài. Trong đầu thư 1 của 
ngài, ngài viết : Sự sống đã tỏ hiện, ta đã thấy và ta làm chứng (1Yo 1,2). Thánh Yoan 
không có phương pháp minh chứng nào khác. Ngài thuật lại điều đã thấy, lặp lại điều đã 
nghe. Ngoài ra, ngài chỉ xin người ta tin cậy vào ngài. Nhưng có một lần ngài đã lấy lời 
thề mà chứng thực : Đó là về một biến sự quan trọng. Sau khi đã nói làm sao máu và 
nước chảy bởi cạnh sườn Chúa Yêsu bị đâm (19:34) thì ngài thêm : Kẻ đã thấy xin làm 
chứng, và chứng kẻ ấy là chứng thật. Và Người (Chúa Kitô) biết là kẻ ấy nói thật, để anh 
em tin (19:35). Làm chứng đối với thánh Yoan ấy là chẳng những thuật lại điều đã xảy 
dưới mắt mình nhưng cũng là hiến cả sinh mệnh để phụng sự cái sứ mệnh của mình. Ngài 
biết bao nhiêu ánh sáng chấp chứa trong bất kỳ lời nói hay cử chỉ của Chúa Yêsu; mà kẻ 
khác cũng phải có thể được hưởng nhờ. Và các kỷ niệm đó phải được bảo tồn, chuyển 
giao và lĩnh chịu. Vì thế, ngài không ngại phải lụy đến mình : Vậy nếu ngài không nói 
thật, thì Người biết rõ và sẽ đoán phạt. Như thế, thay thế cho minh chứng hay lý luận, thì 
chúng ta chỉ có một người nói cho chúng ta biết điều người ấy đã thấy và đã nghe. 
Và như thế làm ta hiểu làm sao Phúc âm thánh Yoan vừa là một sách đạo lý vừa là sách 
lịch sử. Lịch sử là lịch sử Chúa Yêsu, và đạo lý phát xuất ra làm ta rõ cái ý nghĩa kín ẩn. 
Cho dầu là dựa vào lời của Thầy hay là đặt ra trước mặt Chúa, ngài tỏ bày cho ta mầu 
nhiệm của đời Chúa, ta phải coi đó như hiệu quả của những chuỗi ngày suy nghĩ. Và vì 
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thế mà ta gặp thấy biết bao câu đanh thép, không còn có thể sửa chữa : Lời đã thành 
người, Người ở bên Ngôi Cha; bởi sự sung mãn của Người chúng ta đã chịu lấy tất cả 
mọi sự; Thiên Chúa là tinh thần; Thiên Chúa là lòng mến; không ai có thể vào nước 
Thiên Chúa mà không sinh lại bởi nước và bởi Thần Khí. Và ta sẽ thấy những chủ đề đạo 
lý dội vang từ đầu sách đến cuối sách, lắn líu với nhau, để đan dệt với nhau nên một 
quang cảnh duy nhất. Thiên Chúa và thế gian, ơn huệ nơi Lời nhập thể, máu Chiên, nước 
và Thần Khí, Đức Mẹ, sứ mệnh của 12 tông đồ, việc lĩnh chịu đức tin, việc tái lập lại sự 
duy nhất, phép rửa và bánh sự sống, thiên triệu lạ lùng của các con cái Chúa, sự chiến 
đấu với thần dữ, cái vinh quang cùng tận mà Chúa Yêsu đã vào trước. 
Các chủ đề chính đó, thánh Yoan cố đặt liên lạc với những hình bóng Cựu ước, để làm 
bật nổi cái liên tục của lịch sử phần rỗi. Ráp lại các chủ đề đó, ngài làm cho ta thấy những 
đỉnh chiêm ngắm của ngài, và con đường chót vót nơi đó mọi thành phần đều chịu đựng 
nhau, chống đỡ nhau. 
Như thế thần học thánh Yoan coi được như một công việc tổng hợp. Căn cứ vào lịch sử, 
thần học đó có thể làm ta giải được những mâu thuẫn thường được viện ra. Nhưng vì các 
chủ đề đạo lý ráp lại trong một quang cảnh tổng hợp, thần học đó vừa là tín lý, vừa là 
luân lý, vừa là đời sống thiêng liêng và cũng có cả những nét chính của một minh giáo 
dựa trên sự phân biệt giữa một lòng tin chưa hoàn bị chỉ căn cứ vào lời của Thiên Chúa. 
Như thế, thần học đó dạy ta hiệp nhất lại với nhau điều mà ta thường phân chia ra, và 
thiệt thòi đi. 
Nhưng để các độc giả thông chia cái kinh nghiệm bên trong của mình, thì cần phải hơn 
nữa. Và thánh Yoan đã nhờ vào những cách diễn tả thích hợp nhất để thông chia cho độc 
giả cái cảm tình của mình. Đó chính là điều đặc sắc nhất của từ ngữ ngài đã dùng. Ngài 
không phải như một tác giả chỉ cố diễn tả ít tư tưởng minh bạch một cách đơn giản. 
Cùng với một đạo lý, lời lẽ còn biểu lộ một trạng thái tâm hồn : cái xúc động cảm thấy 
khi đụng chạm gần Chúa Yêsu, cái vui sướng được chịu ảnh hưởng của ánh sáng, cái đau 
đớn trước sự ruồng rẫy của loài người. Tóm lại, ngài đạt thấu một trật cả sự diễn bày sự 
thật khách quan, và cả sự thông ra cái trạng thái chủ quan cần thiết để chịu lấy sự thật 
khách quan kia. Tuy rằng tự vựng của ngài hơi nghèo, và ngữ pháp thô sơ, cái biệt tài của 
ngài tỏ rõ trước hết nơi chọn ít tiếng ý vị. Các tiếng ấy (như: ánh sáng, sự thật, sự sống, 
lòng mến, chứng cứ, nước, Thần khí, tin, chịu lấy, ở lại) đi đi lại lại trong những mạch lạc 
khác nhau, làm độc giả đi vào tận trong cái ý định sâu kín của ngài. Như thế như một thứ 
thần chú, các tiếng ấy dập dìu trở lại, khi quả quyết, lúc phủ nhận, làm nảy ra giữa độc 
giả và ngài như một sự chung sống. 
Cái hứng thú đó được một thứ thi thơ làm trội nên nhờ nhịp điệu bóng bảy. Nhịp điệu kéo 
dài trong nhiều đoạn Phúc âm và thư 1, theo luật biền ngẫu Dothái, dưới hình thức từng 
hai vế ghép với nhau, hay là từng tiết từng đoạn cân đối với nhau. Còn bóng bảy, ta gặp 
thấy luôn : Trong những lời gợi ý : ánh sáng, nước chảy, gió; trong những hình bóng Cựu 
ước, nhà tạm, mây sáng trên hòm bia, cuộc tế lễ Isaac, thang Yacob, tảng đá Môsê đã 
đập, manna; trong các phép lạ của Chúa, dấu chỉ những mầu nhiệm vô hình; trong các 
ngụ ngôn, các tỷ dụ bằng lời nói hay bằng việc làm. Cái bóng bảy đó hợp với những bao 
hàm nhiều nghĩa, làm thánh Yoan có thể trình bày giáo huấn thần học của ngài nhờ cách 
phối hợp hữu hình với vô hình, như thể một thứ xúc giác cho phép lận vào tận trong sự 
vật. 
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IV.	CHÚ	GIẢI	ĐỐI	VỚI	THẦN	HỌC	LINH	HỨNG	
	
1.	Nhà	chú	giải	phải	cố	gắng	để	hiểu	thần	học	đó.  
Đối với thần học linh ứng, đã được gầy tạo trong ánh sáng của Thánh Thần phác qua một 
phần trong thánh Phaolô, hoàn bị hơn trong thánh Yoan, tất nhiên công việc chính của 
nhà chú giải thần học không còn phải là luyện ra một đạo lý bằng những tài liệu tản mác, 
nhưng là cố gắng hiểu cái đạo lý đã thành hình trình bày ra đó trong Sách Thánh. Chú 
giải phải chú trọng đến các chân lý riêng biệt, nhưng nhất là phải để ý đến những liên 
quan văn chương và đạo lý mà chính tác giả đã vạch ra. Tự nhiên những liên quan đó 
được vạch ra nhiều cách nhiều kiểu, khi thì một cách minh bạch (như khi thánh Phaolô 
đặt liên lạc sự sống lại các kẻ chết với sự sống lại của Chúa Kitô : 1Cor 15), nhưng 
thường thường là nhắc thầm một sự ám thị kín đáo. Cố gắng theo kịp cái tư tưởng chung 
của tác giả, cho dẫu là chỉ trình bày cách hàm ẩn; tìm cho biết nhân cách riêng của tác 
giả, thử dòm ngó vào tâm lý của ngài; làm cho quen thuộc với các cách hành văn, nhất là 
các cách ngài dùng để nối các phần của đạo lý ngài; khám phá ra các chủ đề ngài yêu 
chuộng hơn cả, cũng như những trung tâm ý thúc đã xây dựng cái tổng hợp của ngài; 
vạch ra cái ý nghĩa và mục đích của công việc ngài, qua cách tổ chức của trước tác... đó 
là công việc chú giải cần kíp tại đây. 
Muốn chu toàn công việc, nhà chú giải - cũng như trước phải dùng lý trí dưới sự soi sáng 
của đức tin - kích thích bởi sự ao ước biết mạc khải của Chúa hơn. Nhưng ở đây mạc khải 
kia đã được tổ chức trong ánh sáng thần hứng. Công việc vẫn là công việc một thần học 
nhân loại, nhưng theo dỏi một thần học của Thiên Chúa, mà mình không còn phải tổ chức 
lại, nhưng mình phải tìm hiểu. Kết liễu công việc sẽ không còn là : “Đây là đạo lý có thể 
rút ra bởi các đoạn văn mạc khải”. Nhưng làm sao có thể nói rằng : Đây là một đạo lý 
đã được tổ chức. Vì là linh ứng trong toàn thể cũng như chi tiết nơi mỗi phần nên có 
chính Thiên Chúa là tác giả và bởi đó là quy tắc siêu việc đối với mọi thần học. Nhưng 
trước khi có thể trình bày đạo lý đó, tất nhiên phải theo con đường thường lệ : Những luật 
bình luận thường để vạch ra nghĩa đen. Như thường lệ, định nghĩa và giải thích phải được 
khảo xét kỹ lưỡng. 
 
2.	Phương	pháp.  
Nhưng cho dẫu phương pháp bình luận kia dẫu là đích xác đi nữa, cũng không miễn chấp 
khỏi một sự cố gắng của  trí tuệ. Phân tích từng chữ từng câu, khảo xét các nguồn văn, 
học hỏi cho rõ hoàn cảnh cũng không bao giờ cắt nghĩa được một trước tác của một thiên 
tài. Như thế nhà chú giải phải cố gắng đạt thấu, ngang qua lời lẽ đã cắt nghĩa, đến cái 
thực tại mà các lời lẽ kia muốn diễn tả. Chính nơi cái thực tại đó mà người ta được thông 
chia tâm não của tác giả, không có sự thông chia đó, không tài nào hiểu được tác giả. 
Nhưng đây cái thực tại đó là gì, nếu không phải là chính Thiên Chúa và các sự vật siêu 
nhiên chỉ nhìn thấy được trong đức tin. Như thế hẳn rằng, khác các sách văn chương trên 
thế gian, một sách có thần hứng, và nhất là một thần học linh ứng không tài nào hiểu 
được nếu nhà chú giải không được sự soi sáng bởi trời, nói cách khác chú giải phải làm 
việc như một nhà thần học. Nghĩa là sự am hiểu chỉ có thể thực hiện khi tâm hồn của nhà 
chú giải là bà con với tâm hồn của tác giả. Ở đây điều đó chỉ có thể bởi đức tin. Khi các 
kỹ thuật ngữ học lịch sử đã chấm dứt công việc mình, còn cần thiết gẫn gũi thân mật với 
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tác giả trong sự thâm hiểu bao quát và thống nhất hơn về sách đó, trong một sự cố gắng 
tiến đến những thực tế đã nuôi nấng trí lòng tác giả : như thế những khiếm khuyết của 
phương pháp mới được bổ túc. 
Cái cố gắng ấy không phải là không nguy hiểm. Điều đáng sợ hơn cả là đem những điều 
chủ quan vào một công việc chú giải phải dựa trên nghĩa đen. Cho dẫu người ta coi 
chừng luôn để đừng lấy tư tưởng, ý kiến riêng của mình thay thế cho ý tưởng của tác giả, 
người ta vẫn có thể vấp phải cái nguy hiểm đó, nhất là vì những quy tắc dùng đến không 
có rành rọt như toán học. Để khỏi sai lỗi với sự thật nhà chú giải phải đủ can đảm : Coi 
chắc thật cái gì tỏ ra là chắc thật, và chỉ cái nhiên điều gì không minh chứng xác đáng 
được. Một giải quyết tạm thời vẫn có giá trị, có khi chắp với cả toàn bộ sẽ gặp sự ăn khớp 
với cả tổ chức. Và như thế rất có thể là những giải quyết chỉ cái nhiên khi nãy sẽ nên chắc 
thực. 
Nhưng cũng nên nhớ nghĩa “thần học” áp dụng cho Phúc âm thánh Yoan, không có nghĩa 
như khi người ta nói đến Platô, hay Aristote - chỉ cái trước tác của người nào được ít 
nhiều tư tưởng về Thiên Chúa kích thích - những tư tưởng mà người ấy và môn phái vội 
coi như chính Sự Thật. Cả cái tiếng “thiêng liêng” (pneumatikos) mà Clêmentê thành 
Alexandria đã áp dụng cho Phúc âm này cũng phải hiểu cách thận trọng. Tác giả Phúc âm 
muốn làm chứng. Ngài nhấn mạnh với hết cả sức xác tín của ngài rằng : Điều ngài nói 
đến đã xảy ra thực sự. Phúc âm của ngài cũng như các Phúc âm khác là một Phúc âm 
“xác thể” (corparalis). Nhưng - và đây là vấn đề riêng của Phúc âm này - tác giả trình 
bày lịch sử “hữu hình” của Chúa Yêsu, một cách làm cho các độc giả, trong lịch sử đó, 
phải đối chọi với một cái gì ngoài thời gian, và ngoài những hiện tượng hữu hình, đối 
chọi với chính Lời của Thiên Chúa và với sự sống đích thực đời đời. Như thế vấn đề của 
Phúc âm này là Vấn đề trên hết mọi vấn đề: Liên lạc giữa thời gian và hằng có, giữa 
hữu hạn vào vô hạn, giữa hiện tượng và chân tướng, thực ra giữa người ta và Thiên 
Chúa. Nhưng điều phải lấy làm lạ là cái Vấn đề trên hết mọi vấn đề đó được trình bày 
cho ta, nài ép ta với sự cấp thúc của một yêu sách tối hậu, không phải nhắc bổng ta vào 
phạm vi triết lý suy luận, hay một kinh nghiệm thần bí, không phải ngang qua từ Yêsu 
đạo đức đến Con Thiên Chúa siêu hình, nhưng là để ta đứng trước lịch sử đích xác và xác 
thể của Chúa Yêsu, Đấng tự lòng người chảy ra những suối nước hằng sống, là Đấng đến 
không những trong nước mà nhờ nước và máu, bởi máu người nhân loại được cứu rỗi, và 
thịt người nhân loại phải ăn. Nhưng khi ta đã thấy Vấn đề là ở chỗ đó, thì tác giả làm dẫn 
để chỉ cho thấy cái Vấn đề đó cả nơi những kẻ tin vào Con người, nơi nhóm “chúng tôi” 
của Phúc âm, và sau cùng, gặp cái Vấn đề đó nơi mọi người, vì theo nhỡn giới của Phúc 
âm này mọi người đều là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên cái vấn đề đó là vấn đề cùng 
tận của các bộ Kinh Thánh, nhưng trong Phúc âm này, vấn đề ấy nên cấp thúc, không thể 
tránh được. 
Và vì thế, những phương pháp lịch sử hay tâm lý như rạn vỡ ra. Đã hẳn, Phúc âm này đã 
được viết ra trong một thời nào, trong một nơi nào, bởi một người có ý tưởng, những ý 
tưởng thần học, trong đầu óc, trong kinh nghiệm của mình, và trong thâm tâm một kinh 
nghiệm tôn giáo; lại nữa, người ấy phải có một bối cảnh lịch sử riêng. Người ấy phải sinh 
ra nơi một chỗ nào, đã sống một chỗ nào, và hết các điều đó không thể là vô ích cho việc 
tìm hiểu sách của người ấy. Chắc đã có một bàn giấy, ở đó Phúc âm đã được chép ra, một 
xưởng trong đó Phúc âm đã thành hình, với những ý tưởng riêng, với những kinh nghiệm 
riêng và có lẽ có những đoạn văn Tân ước khác. Chúng ta cần biết đến cái xưởng đó. 
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Nhưng tác giả đã tài lẩn kín, che đây mọi dấu vết. Vì chủ đề của ngài không phải là cái 
xưởng làm việc của ngài, mà là chính cái xưởng làm việc của Thiên Chúa, mà đó là nơi ta 
chưa vào thấu được. Và cuộc tra cứu cuối cùng ra làm ta chỉ còn lại một tiếng nói ra để 
làm chứng về sự vinh hiển của Thiên Chúa. Quyển sách đã nên vô danh, và cố ý vô danh, 
đến đỗi trong đó không còn hiện ra bản ngã, chỉ trừ “Bản ngã” của Chúa Yêsu Con Thiên 
Chúa. 
Nói Phúc âm là sản tạo của một tác giả đã tìm được sự yên nghỉ trong một trạng thái thần 
bí và hoàn bị, thì ta lại đụng chạm luôn luôn với sự chú trọng về lịch sử, về xác thịt của 
Chúa Yêsu Con người, làm cho nhà giải thích thần bí khó xoay xở. Nói rằng trước tác là 
của một chứng tá nhãn tiền, nhưng ký ức đã bị xếp đặt lại, xén bớt đi hoặc bởi chính 
tác giả, hoặc bởi một đồ đệ nào thân cận với trí não, kiểu cách trường thuật ký ức, thì 
ta lại thấy trước tác như vươn dậy tuyên với ta : Xác thịt không ích lợi gì; lịch sử 
không, ký ức không thôi chỉ vùi sự thật trong lòng đất; sự thật tức là Chúa Yêsu chỉ có 
thể biết được nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa, Tinh thần sự thật; Đấng yên ủi các 
môn đệ chưa chịu lấy khi chứng nhãn tiền cuộc sống và cuộc tử nạn của Chúa Yêsu. 
Nói rằng Phúc âm thuộc thế giới Hilạp, hay là phát xuất tự một bối cảnh hỗn hợp gồm có 
tư tưởng hilạp, chuyện phong thần tiều á, thì ta lại đối chọi với cái tính cách Dothái từ 
ngữ, với sự trung thực chặt chẽ với Cựu ước trong các ám chỉ của lời văn, với những chi 
tiết địa hình xứ Palestine. Nói rằng sách vừa là ký ức lịch sử vừa là giải thích thiêng 
liêng, có khi ta có lý; nhưng thử xin một nhà bình luận hay một người giải thích đạo lý 
thiêng liêng phân lịch sử ra khỏi cái giải thích, ta sẽ bắt người đó đầu hàng thất vọng 
trước công việc, như thể tác giả đã chặn đường lại, không ai đã qua được, và có lẽ không 
ai bao giờ sẽ qua được, vì cái ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống và cái chết của Chúa 
Yêsu cũng thuộc vào lịch sử, đã làm cho lịch sử nên lịch sử đó, vì Thánh Linh cho các lời 
Người ta nghe được và các việc Người ta thấy được cái thực tại của chúng : Tinh thần 
mới làm sống động xác thịt không ích lợi gì. Nói cách khác, chủ đề của Phúc âm này tức 
là điều không lịch sử làm ý nghĩa cho lịch sử, cái vô cùng làm ý nghĩa cho thời gian, 
Thiên Chúa làm ý nghĩa cho loài người, và bởi vậy là Đấng cứu chuộc loài người... Cái 
phần vượt quá lịch sử thấu nhập vào những dự kiện lịch sử, và phần lịch sử lắn líu với 
phần siêu quá lịch sử. Cái mà ta nói là không lịch sử đó không thể bỏ ra ngoài như là giải 
thích của thánh Yoan. Phải hơn nó là chính ý nghĩa của lịch sử trình bày cho ta. Không 
phải là bộ áo mặc thêm cho cái lõi lịch sử đã có trước... Đứng trước đời sống và sự chết 
của Chúa Yêsu, trong các chi tiết đại đồng hay riêng biệt, thánh sử biết rằng mình đứng 
trước một cái gì vô cùng và hằng có. Ngài thấy mình đứng nơi một địa điểm, tự đó dường 
như mọi sự trở nên thấu suốt qua được, tự đó ngài có thể thấy điều mà mắt phàm không 
hề thấy. Vì nơi xác thịt Chúa Yêsu, chẳng những ngài thấy Chức Con Thiên Chúa hằng 
có của Chúa Yêsu, mà còn cả chức nghĩa tử của đồ đệ mà còn thấy cả ánh sáng chiếu soi 
mọi người. Không thể là ảo tưởng mà cũng không thể là giải thích. Vì điều ngài đã thấy 
làm cho các đoạn có trong Phúc âm nhất lãm nên có ý nghĩa, cũng như làm hoàn bị các 
thư Phaolô. Phúc âm thánh Yoan không thể coi như phần phụ thêm cho một bộ sách, như 
thể nó ở ngoài lề của Sách Thánh. Ta phải làm sao có thể coi Phúc âm thánh Yoan như 
cái nhập đề (prolegemenon) để hiểu được không phải chỉ các sách Tân ước mà cả Cựu 
ước nữa (Hết các điều này, coi : Ed. Hoskyns, The Fourth Gospel, Introduction I. The 
Problem of the Fourth Gospel, VIII. The theological tension of the Fourth Gospel). 
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Kết	luận.	
	
Ta thấy thần học Kinh Thánh là gì rồi. Khi đã nhận ra thần học phải là gì, ta nhận thần 
học Kinh Thánh phải coi như sự suy hiểu của lý trí trên đức tin trong đức tin. Chúng ta 
vạch ra những định nghĩa, những quan niệm không xác đáng. Rồi chúng ta đến một quan 
niệm coi được là sát với địa vị với đòi hỏi của một khoa về một nguồn suối trọng hơn cả 
trong Mạc khải. Rồi tự đó ta đụng chạm đến một thần học linh ứng. 
 

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