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            DẪN	NHẬP	HIÊN	CHẾ	LỜI	THIÊN	CHÚA	
																																																																		(DEI	VERBUM)	
 
LƯỢC	SỬ	VỀ	BẢN	VĂN	HIẾN	CHẾ.	
 
Lời mở đầu Hiến Chế cho ta thấy mục đích mà Công đồng Vaticanô II theo đuổi khi ban bố 
Hiến Chế: Đó là tiếp tục các Công đồng trước, Công đồng Trentô (13/12/1545 đến 
04/12/1563) và Công đồng Vaticanô I (08/12/1869 đến 20/10/ 1870) mà trình bày đạo lý 
chân chính về mặc khải Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, để cũng cố sinh hoạt tín hữu trong 
lòng Tin, Cậy, Mến. 
 
Hiến Chế nầy là căn bản cho các văn kiện của Công đồng, nhất là Hiến Chế Lumen Gentium 
về Hội Thánh, vì Hội Thánh được có cơ sở và hình thành ở nơi chính LỜI	THIÊN	CHÚA. Các 
văn kiện của Hội Thánh chỉ cốt diễn lại Lời Thiên Chúa để ứng đáp với những câu hỏi mới 
xuất hiện với các diễn biến nhân loại. Hiến Chế “ Về mặc khải của Thiên Chúa” hay thường 
gọi là Hiến Chế DEI	VERBUM - Lời Thiên Chúa - là kết quả sau bao cuộc thảo luận và nghiền 
ngẫm lâu nay. 
 
Thực sự bản văn của Hiến Chế là bản văn thứ năm đã được soạn ra theo một lược đồ đã trình 
bày trong khóa I của Công đồng, dưới nhan đề là DE	 FONTIBUS	 REVELATIONIS - Về các 
nguồn Mặc khải - Nhan đề đã ám chỉ là Mặc khải đã xuất phát tự hai nguồn là Thánh Kinh 
và Thánh Truyền, riêng biệt nhau. Bản văn đã được bàn cãi kịch liệt. Thực sự, các người 
biên soạn lược đồ đã hòa lẫn đạo lý Hội Thánh với những ý tưởng môn phái riêng, nhiều khi 
đáng chỉ trích. Nếu bản soạn thảo ấy được chấp nhận, thì công việc chú giải và ngay cả thần 
học hiện tại sẽ bị ngưng trệ ngay. Quả thế, bản soạn thảo đã thụt lùi xa Thông điệp DIVINO	
AFFLANTE	SPIRITU của Đức PIÔ XII ( 20/9/1943). 
 
Trong việc bỏ phiếu, thứ hai 19/11/1962,1368 phiếu không nhận và 822 phiếu bàn cãi lược 
đồ. Theo thủ tục của Công đồng, số phiếu thuận hay nghịch phải là 2/3. Như vậy, tuy số 
phiếu chống nhiều nhưng vẫn chưa đủ số phải có. Công đồng e bị đình trệ mất. Đức Yoan 
XXIII đã kéo Công đồng ra khỏi cái bất trắc ấy: Ngài đã cho rút lại Lược đồ và ký thác việc 
tái soạn cho một ủy ban riêng, gồm có ít Hồng Y, những nhân viên của Ủy ban đạo lý của 
Công đồng và nhân viên văn phòng lo sự Hợp	nhất	các	Kitô	hữu (Thứ ba 20/11/1962). 
Công việc của ủy ban được đúc kết bằng một văn bản vắn gọn, nói được là vô hại, không 
theo bên nào, cho nên tuy đã được phát ra cho các nghị phụ trong Công đồng (22/4/ 1963), 
nhưng không hề được đem ra bàn cãi. 
 
Ủy ban lại ra tay soạn một bản thứ ba nữa. Bản nầy đã đem ra bàn cãi trong khóa III Công 
đồng, kể từ 20/9/1964, trong ngày lễ thánh Hiêrônimô, cho đến ngày 06/10. Bản nầy không 
gặp chống đối nhiều, vì bản văn đã khá. Cùng với các ý kiến của các nghị phụ, hoặc đã lên 
tiếng trong Công Đồng, hoặc đã tường trình bằng chữ viết, người ta đã soạn ra văn bản thứ 
tư. Một bản văn đã được tu chỉnh cẩn thận. Các nghị phụ đã bắt đầu bỏ thăm, kể từ 
20/9/1965 , từ đoạn một trở đi, hầu được toàn thể chấp nhận. Rồi từ chương, với một tỉ số 
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khá cao về những modi, (nghĩa là những đề nghị sửa đổi từ ngữ, soạn văn). Chiếu theo các 
modi ấy cùng những tu chỉnh Đức Phaolô VI đề nghị, bản văn đã được duyệt lại. Thứ sáu 
29/10/1965, Hiên Chế đã được nghị phụ bỏ phiếu lần cuối cùng với 2.126 phiếu thuận và 14 
phiếu chống trên tất cả 2.146 nghị phụ bỏ phiếu. Bản văn nầy, bản văn thứ năm của Hiến 
Chế, đã được Đức Giáo Hoàng, hiệp một cùng các nghị phụ, công bố long trọng ngày 
18/11/1965 trong phiên họp đại thể và bỏ phiếu lần cuối cùng với 2.344 phiếu thuận và 6 
phiếu nghịch. 
 
HIẾN	CHƯƠNG	TÍN	LÝ	VỀ	MẶC	KHẢI	THIÊN	CHÚA:	DEI	VERBUM	
                                                                                               (	LỜI	THIÊN	CHÚA)	
 
1. Mục đích Hiến Chương : Nói đến đạo lý mặc khải và chuyển mặc khải. 
  
  I.		Mặc	khải	
 
2. Mặc khải là gì? Thông tỏ Ý định Thiên Chúa (cho nhân loại được hợp nhất với Người) 
bằng “việc và lời” – Kết thúc trong Chúa Kitô. 
3. Giai đoạn dọn đường : Thiên nhiên / Cựu Ước (Abraham, Môsê, tiên tri). 
4. Chúa Kitô, chóp đỉnh mặc khải : Chung kết. 
5. Lòng Tin đón nhận mặc khải. 
6. Mặc khải và việc biết Thiên Chúa cách tự nhiên. 
 
 II.	Việc	chuyển	thông	mặc	khải.	
 
7. Các tông đồ và những người kế vị : Sứ giả Tin Mừng. 
8. Truyền thống : Lời rao giảng của các tông đồ duy trì lại trong Hội Thánh, về đời sống, về 
Đức Tin – luôn luôn tiến triển – và sống động trong Hội Thánh. 
9. Truyền thống  và Kinh Thánh : Kinh Thánh : Lời Thiên Chúa viết lại bởi thần hứng. 
Truyền thống chuyền Lời Thiên Chúa. 
10. Liên lạc giữa Truyền thống – Kinh Thánh – Dân Chúa – Quyền giáo huấn trong 
Hội Thánh. 
 
 III.	Thần	hứng	và	Giải	thích	Kinh	Thánh.	
 
11. Ơn thần hứng : Các sách thánh viết viết bởi thần hứng thì có Thiên Chúa là tác giả - 
nhưng có sự cộng tác của tác giả nhân loại. Sự thật của Kinh Thánh : Sự thật mà Thiên Chúa 
muốn cho ghi lại, vì phần rỗi chúng ta ( veritatem, quam Deus nostrae salutis causa Litteris 
Sacris consignari voluit). 
12. Giải thích Kinh Thánh : Thiên Chúa nói nhờ loài người, theo kiểu loài người. Bởi đó 
phải tìm cho biết các tác giả muốn nói gì. Muốn biết ý tác giả : Tìm hiểu ‘ loại văn’ cách tư 
tưởng, nói năng, cảm hứng thuộc thời buổi, nơi chốn của tác giả. Nhưng sách thánh do cũng 
một Thánh Thần, nên phải chú trọng đến tất cả nội dung Kinh Thánh, Truyền thống sống 
động, Đức Tin toàn diện, suy phục quyền phán đoán của Hội Thánh. 
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13. Đó là sự hạ cố của Thiên Chúa, khấng nói với ta bằng tiếng loài người. 
 
 IV.	Cựu	Ước.	
 
14. Lịch sử cứu rỗi trong các sách Cựu Ước : Dân Thiên Chúa chọn. 
15. Cựu Ước quan hệ cho tín hữu : Giai đoạn dọn đường – Cách Thiên Chúa xử với người 
ta –  và Thiên Chúa đòi hỏi những gì? 
16. Tính duy nhất của hai Giao ước. 
 
 V.	Tân	Ước.	
 
17.Ưu điểm của Tân Ước : Thiên Chúa làm người đem đến sự sống đời đời và thu họp Hội 
Thánh của Người. Các sách Tân Ước chứng thực điều đó. 
18.Các sách Tin Mừng : Đứng hạng đầu – Các sách đó phát xuất từ lời rao giảng của các 
tông đồ. 
19. Tính cách lịch sử của các sách Tin Mừng : Chuyển lại cho ta những điều chân thật và 
ngay thật về Chúa Yêsu. 
20. Các sách khác của Tân Ước : ( Về Chúa Yêsu và công việc của Ngài). 
 
 VI.	Kinh	Thánh	trong	sinh	hoạt	của	Hội	Thánh. 
 
21. Kinh Thánh quan hệ với Hội Thánh. Sách thánh với Mình Thánh Chúa. Trong 
phụng vụ, Đức Tin thấm nhuần lời Kinh Thánh. Lời rao giảng của Hội Thánh phải được nuôi 
dưỡng và chi phối bởi Kinh Thánh. 
22. Cần thiết có những bản dịch : Thích ứng, đúng nghĩa, dựa trên những văn bản chính 
gốc. Có thể cộng tác với anh em ly khai. 
23. Nhiệm vụ của những nhà thần học Công giáo : Để Hội Thánh ngày càng hiểu thấu 
kinh Thánh một cách sâu rộng hơn. 
24. Kinh Thánh và thần học : Học hỏi Kinh Thánh phải là hồn của Thần học. 
25. Khuyên nhủ đọc Kinh Thánh : Các kẻ có nhiệm vụ rao giảng phải chuyên tâm học hỏi 
Kinh Thánh. Lời khuyên chung cho toàn thể tind hữu, các riêng các tu sỹ nam nữ, phải 
chuyên cần học Kinh Thánh, để được “ tri thức tuyệt vời về Chúa Kitô” ( Ph 3,8). Nhiệm vụ 
các Giám mục phải cổ võ việc học hỏi Kinh Thánh. 
26.Lời tổng kết : Nhờ việc đọc và học Kinh Thánh “ Lời Chúa cứ xuôi chạy tiến bước, và 
được rạng vinh” ( 2Th 3,1). 
 
NB. Hiến chương bỏ thăm ngày 18/11/1965 ( 2.344 placet, 6 non placet ). 
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																																													KINH	THÁNH	:	LỜI	THIÊN	CHÚA	
 
Một	giả	thiết : Lẽ sống còn quan trọng hơn cái sống. 
 
Sự	sống nói đây nghĩa là cái gì không chết, như cây sống khác cây chết, con vật sống khác 
con vật chết, thì con người sống cũng khác con người chết như vậy. Sống như vậy là còn thở, 
còn ăn, còn đi đứng, còn làm lụng, còn vui chơi v.v... cho đến những điều cao hơn như tình 
nghĩa, hiểu biết, học hỏi tra tâm, phát minh, sản xuất, nghệ thuật... nói chung đó là sinh hoạt. 
Không thể làm được một hoạt động nào đó nữa là đã chết một phần con người, khi không 
còn làm được nữa những động tác cơ bản : như ăn, như thở, là hết cái sống. 
 
Sự	sống	như	vậy	có	tính	cách	tuyệt	đối	ư?	
 
Nguyên chỉ cái sống mà thôi thì hẳn không! Người ta khinh con người giá áo túi cơm! Người 
ta tự nhiên không thể chấp nhận con người chỉ vì ham sống mà bám vào người khác để có 
miếng ăn, không còn liêm sỉ, không còn tự trọng. Thế giới này dẫu ích kỷ đến đâu vẫn còn 
biết thán phục con người xả kỷ vị tha, những vị anh hùng của dân tộc của nhân loại. 
 
Như vậy tất nhiên là đặt vấn đề Lẽ sống, nghĩa là xét điều gì nên làm, điều gì phải làm, điều 
gì đáng làm. Đó là thấy xuất hiện một chuỗi câu hỏi luôn luôn ray rứt nơi lòng con người. Có 
kẻ không dám đặt câu hỏi một cách rõ rệt vì hèn nhát, vì sợ bị kéo ra khỏi cái sống vô ý 
nghĩa của họ. Có người chỉ đặt câu hỏi và luôn luôn vặn hỏi. Biết đặt câu hỏi là đặc tính của 
con người (thú vật không có). Nhưng chỉ đặt câu hỏi mà thôi, không trông, không muốn có 
câu trả lời thì thà đừng hỏi nữa. Đôi đàng cũng chỉ là ngừng lại trước sự lựa chọn căn bản : lẽ 
sống hay ý nghĩa cuối cùng của đời người. Đôi đàng cuối cùng chỉ có tính cách tài tử, nghệ 
sĩ, và cũng hỏng một đời! Không tìm hỏi, tìm hỏi chiếu lệ, không tìm hỏi cho đến nơi đến 
chốn, đến cái lẽ sống đích thực, cái ý nghĩa đích thực, tức là còn ở trong bến mê, trong ảo 
ảnh, tức là không yêu mến, tức là hờ hững với cái gì cốt thiết nhất của con người -	SỰ	THẬT. 
 
Vậy đứng trước con người băn khoăn với câu hỏi cuối cùng về vận mạng, về ý nghĩa căn bản 
của đời sống, Mạc khải đem đến cho ta câu trả lời của Thiên Chúa. Nếu con người tự do 
chấp nhận câu trả lời, tự lòng mình nhận rằng cái ý nghĩa của đời sống do Mạc khải đem đến 
là thật, là làm thỏa mãn con người, con người toàn diện, và còn xa hơn thế nữa, xa vô tận, rồi 
dấn cả sinh mạng để lấy đó làm bí quyết đời mình: Con người ấy sẽ là con người TIN. 
 
I.	LỜI	THIÊN	CHÚA	
 
Hai	thứ	ngôn	ngữ.		
Vậy Mạc khải đem đến câu trả lời về bí quyết nhân sinh. Trả lời giả thiết dùng lời nói, ngôn 
ngữ : vì dĩ nhiên, ngôn ngữ là phương kế người ta dùng để giao dịch với nhau theo kiểu con 
người ( thú vật không làm như thế ). Bây giờ giữa Thiên Chúa và người ta cũng tương tợ như 
thế, dĩ nhiên là không phải như người với người nói với nhau, nhưng cũng có tất cả tác dụng 
chính yếu của lời nói : Thiên Chúa nào ai biết được bao giờ, nếu như chính mình người 
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đã không nói ra một cách nào đó trước tiên. Lời của Người là khởi điểm nhất thiết phải đi 
trước mọi liên lạc tôn giáo giữa người ta và chính mình Người. 
 
Thiên Chúa đã nói với người ta hai kiểu, có liên quan với nhau, nhưng khác biệt nhau : 
Một thứ ngôn ngữ thiên nhiên, đi liền với tạo thành, và một thứ ngôn ngữ siêu nhiên, 
thuộc giới ân sủng và cứu chuộc. 
 
1.	Thiên	Chúa	Tạo	Hóa	ngỏ	lời	với	hết	mọi	người,		
				bất	cứ	thời	nào	hay	nơi	nào.	(Mặc	khải	tiên	khởi)  
 
Ngôn ngữ thứ nhất này, bất cứ ai hết lòng yêu mến sự thật đều nghe được. Vũ trụ tạo thành 
đối với con người không chỉ là một khu vực mở ra cho người ta khám phá, và khuất phục. 
Đó là một dấu chỉ huyền diệu, ngang qua nó, Thiên Chúa Tạo Hóa hé ngỏ cho thấy Người, 
trong đó Người chứng thực về chính mình Người (Cv14:15-17 17:24-29 Rm1:19-20).  
Cũng còn thuộc về Thiên Chúa, nhưng thâm thúy và gần mỗi người hơn : Tiếng nói của lý 
trí, và khi đem về việc hướng đời sống sao cho phải chăng, thì còn có tiếng nói của lương 
tâm. Lương tâm khiến con người có ý thức mình có một Đấng trên đầu trên cổ. Khi làm con 
người nhận ra tuyệt đối và hướng sinh mạng về Tuyệt đối, Lương tâm dẫn người ta một cách 
thực tế về chính Đấng là cùng đích của mình. xét vậy rồi, nếu ta coi đến thực trạng hiện tại 
của loài người, ta phải nhận rằng : Tiếng của vạn vật, tiếng của lương tâm, tức là hai cách 
Thiên Chúa nói với người ta đó, bị nhiều điều trở ngại, làm bao người không nghe được. Mà 
có nghe đi nữa, thì cũng bị xuyên tạc nhiều : Dung mạo Thiên Chúa mường tượng thấy được 
đã bị bóp méo đủ cách, như ta thấy được trong lịch sử tôn giáo thời xưa (coi Rm1:21-23). 
Xét thế, ta thấy cần một mạc khải khác đến ngăn ngừa cái nguy cơ ấy. Nhưng dẫu biết Thiên 
Chúa chắc chắn đi nữa, thiên nhiên vạn vật hay lương tâm trực giác cũng không thể nào cho 
người ta biết chính lòng Thiên Chúa : Ưu tư của tôi, tư tưởng thâm sâu nhất nơi lòng tôi, 
những hoài bão và yêu thương nơi lòng tôi, ai nào biết được, trừ phi là tôi đành lòng thổ lộ ra 
trong lời tâm phúc, muốn người khác thông chia đời sống riêng tư của tôi. 
 
2.	Bởi	đó	Thiên	Chúa	có	một	ngôn	ngữ	thứ	hai,		
				liên	kết	với	việc	thực	hiện	ý	định	của	Người.	(Mặc	khải	Kitô	giáo)  
 
Đó mới đích thực là Lời Thiên Chúa, lời mạc khải. Ngôn ngữ này, Thiên Chúa không nói ra 
cho mọi người cách trực tiếp, nhất loạt như nhau. Thiên Chúa ký thác cho những phát-ngôn-
nhân của Người, và trao cho họ trách nhiệm quảng bá cho kẻ khác. Những phát-ngôn-nhân là 
người sống một nơi, một thời, nên lời Thiên Chúa cũng thành biến cố lịch sử. Đàng khác để 
cho các lời ấy được có chứng thực đáng tin, Thiên Chúa cũng làm những dấu kèm theo sứ 
mạng của các phát-ngôn-nhân của Người: Phép lạ, thực hiện lời tiên báo, những biến cố có ý 
nghĩa. Những điều này tất nhiên là các biến cố xảy ra trong lịch sử. Hơn thế nữa, Thiên Chúa 
không mạc khải bằng cách trình bày một hệ thống tư tưởng huyền bí sâu thẳm, nhưng là 
bằng một chuỗi biến cố khởi đầu với việc Abraham được kêu gọi và đạt chóp đỉnh là sự 
nghiệp Đức Yêsu Kitô, Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm (Yn1:14). Nhờ thứ ngôn ngữ 
thứ hai này, Thiên Chúa đã thực hiện và một trật mạc khải ý định cứu chuộc của Người : 
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Loài người được kêu gọi vào sự sống riêng của Thiên Chúa, và một trật Thiên Chúa tạo nên 
những phương kế nhờ đó loài người được đạt thấu sự sống siêu phàm ấy. Ngôn ngữ thứ hai 
này bày tỏ tất cả những gì còn hàm ẩn trong ngôn ngữ thiên nhiên, ý nghĩa của tạo thành, và 
tiếng nói của lương tâm, phục hồi lại theo ý định Thiên Chúa cả giới tự nhiên mà tội lỗi đã 
làm tổn thương. 
 
Dân	của	Thiên	Chúa		
 
Vậy Lời Thiên Chúa, chính là tín thư siêu nhiên Mạc khải đem đến cho chúng ta. Nhưng tín 
thư ấy, phải có người đón nhận và giữ lấy ngang qua các thời đại. Tín thư ấy cũng phải được 
gẫm suy, được sống trong một môi trường thuận lợi, trong khi và trước khi được công bố cho 
hết mọi người. Vì thế nên Thiên Chúa đã chọn một nhóm người, làm dân riêng của Người. 
Do đó, thì đã minh bạch là điều mà mạc khải nhắm đến chính là liên kết mọi người với nhau 
bằng liên lạc họ có được chính mình Người. Điều này ta thấy được trong Cựu ước (Ys2:1-4  
51:1-8  42:1-7, Za14:21 Tv93:97) và sau cùng đã thấy hiện tỏ trong Tân ước (Rm3:21 ,  
4:12). 
 
Vậy việc đâu kết lại tất cả Lời Thiên Chúa trong Sách Thánh chính là trình thuật lịch sử 
của một dân suốt hằng mấy chục thế kỷ, một nhân loại sống động đi từ thời bán khai, hay 
phải hơn từ hồi mịt mù tiền sử để rồi ngoi lên trong lịch sử của một xã hội nhỏ - một nhóm 
bộ lạc liên minh với nhau ở Sinai, tổ chức thành nước với Đavít, để sau cùng trở thành một 
cộng đoàn Do-thái-giáo. Nhưng chưa hết, môi trường thu hẹp đó chỉ là tạm thời. Khi thời 
buổi đã mãn, thời dọn đàng đã chấm dứt, thì Chúa Yêsu khai mạc nơi chính con người của 
Ngài Nước cánh chung của Thiên Chúa, và dân Thiên Chúa bứt tung mọi rào lũy bao bọc 
riêng rẽ một dân, để mở ra cho muôn dân, đâu kết dân ngoại với Israel trong nhân loại mới 
(Ep2:11-22  Kh7:1-12). Dân ấy, tức là Hội Thánh bây giờ, một thực tại thuộc một giới khác 
với giới văn hóa loài người. Nhờ Hội Thánh ấy (coi Lumen Gentium) Lời Thiên Chúa và ân 
sủng của Chúa Kitô được đem đến cho mọi người: Đón nhận lấy chứng Hội Thánh tuyên 
và thông chia sự sống của Hội Thánh, mọi người có thể đi vào sự thông hiệp với Thiên 
Chúa, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời (1Yn1:3  Kh21:1-6  22-29). 
 
Tin	vào	Lời	Chúa	(Hiến	chế	Lời	Thiên	Chúa,	5).	
 
Có nhìn nhận Lời Thiên Chúa như trên, người ta mới hiểu “Tin” là gì. Tin đâu có phải là 
nhận một cách mù quáng một mớ tư tưởng không sao tự mình kiểm điểm được, hay là một 
xúc động tình cảm trong đó lý trí không có vai trò nào cả. Nhiều người vô tín ngưỡng hiểu 
như thế. Nhưng hiểu như vậy quả là đã bóp méo thái độ của lòng tin. Thực ra, tin là nhận 
lấy Lời Thiên Chúa đã đến cho mình trong Chúa Yêsu Kitô, hay đúng hơn, là một sự gặp 
gỡ, giáp mặt Chúa Yêsu với tất cả con người của mình, và nhờ đó cũng là một sự thông 
chia sự sống với chính Thiên Chúa. Sự gặp gỡ đích thân như thế không phải là việc của trí 
khôn mà thôi, nhưng tất cả con người dấn mình vào : Lý trí, ý muốn, tình cảm. Nói chung là 
“lòng” người ta. Trong liên lạc sống động giữa Thiên Chúa và người ta đó, trí khôn được ơn 
thánh soi sáng và được biết những điều mới. 



Kinh Thánh chuyên khoa-Hiến chế Lời Thiên Chúa 

 

Lm	Yuse	Nguyễn	Thế	Thuấn-Giáo	sư	Kinh	Thánh-CSsR	 Page	7	
 

Lời Thiên Chúa không chỉ là một lời suông, gợi lên những lý thuyết, hay những ý tưởng trừu 
tượng. Lời Thiên Chúa vang lên trong lòng người ta những tiếng vọng sâu thẳm, hòa nhịp 
với cái lẽ sống cuối cùng làm người ta khắc khoải, vì những điều có thực thiêng liêng mà Lời 
Thiên Chúa nói ra cho người ta chính la những thực tại mà cái sâu nhất trong lòng, người ta 
được thông chia. Sự thật Chúa Kitô mạc khải, Lời Thiên Chúa, là ánh sáng cho đời sống kẻ 
tin. 
 
Để có thể tin vững những điều mạc khải đã hẳn cũng có ít điều kiện : Ai không sẵn lòng 
tin tất nhiên không thể tin được. Bất cứ điều gì ngăn cản không để cho người ta được có 
liên lạc đích thân với Chúa Kitô thì cũng là một ngăn trở cho lòng tin. Về việc tin lần đầu, 
hay về việc giữ lòng tin, sự này vẫn thật : Khi lòng tin không hóa thành đời sống, khi việc 
đón nhận lời Chúa chỉ làm bằng trí khôn, mà không đâm rễ trong lòng mến thiết thực với 
Chúa Kitô nữa, thì đức tin cũng lâm nguy cơ khô héo đến nơi, và có thể tan biến nữa. Chỉ có 
“ai làm sự thật thì đến với sự sáng” (Yn3:21). Nhưng cũng phải coi chừng hiểu sai, liên lạc 
đích thân với Chúa Kitô không thể quan niệm như một cuộc thâm giao đơn độc. Chúa Kitô 
vẫn hằng hiện diện trong Hội Thánh, tức là Mình mầu nhiệm của Ngài. Thuộc về Chúa Kitô 
đích thật chỉ nên sự thực trong việc thông chia đức tin của Hội thánh, nơi Lời Thiên Chúa 
được ký thác và bảo tồn : Lời Thiên Chúa ấy, chính Hội Thánh phân phát vì Lời ấy tức là cái 
cốt tủy của sinh hoạt Hội Thánh. 
 
II.	LỜI	THIÊN	CHÚA	VÀ	KINH	THÁNH	
 
KINH	THÁNH	TRONG	TRUYỀN	THỐNG	SỐNG	ĐỘNG.	
 
Duyệt ngang qua lịch sử của mạc khải, ta thấy được rằng Lời Thiên Chúa được mang đi 
trước tiên không phải nhờ Sách Thánh, mà là nhờ “đoàn thể Thiên Chúa chọn” sống và 
loan báo, tức là truyền thống sống động, rồi sau mới có Sách Thánh, và Sách Thánh có rồi, 
thì cũng chính đoàn thể dân Thiên Chúa mang theo. Bởi vậy cần phải có một quan niệm đích 
xác về truyền thống. Bất cứ vào thời nào, đạo của dân Thiên Chúa chọn vẫn ở trên cùng một 
nền tảng là Lời Thiên Chúa, do các kẻ được linh ứng tuyên chứng, dù là thời Tổ phụ, hay 
thời Môsê, dù là thời các Tiên tri, hay thời các Hiền nhân, dù là thời Cựu ước hay thời Tân 
ước. Vậy trước khi được viết ra, Lời của Thiên Chúa đã được chuyển từ người này sang 
người khác, thế này qua thế hệ khác, bằng muôn vàn cách : Giảng dạy bằng miệng, cử hành 
công khai những lễ nghi phụng sự, lặp lại các kinh nguyện tổ tiên để lại, cha mẹ dạy lại cho 
con cái, ông bà thuật chuyện cho con cháu, đến cả gia truyền và phong tục xã hội. Chú giải 
ngày nay đã cho thấy vai trò quan trọng của các điều ấy. Tóm một lời, sinh hoạt cộng đồng 
của dân Thiên Chúa chọn là con đường thứ nhất nhờ đó Lời Thiên Chúa đến cho người ta. 
 
Trong sinh hoạt của dân Chúa ấy, Sách Thánh giữ một vai trò hiển nhiên. Nhưng thế nào? 
Có phải là đến một giai đoạn nào đó, Sách Thánh đã thâu lượm tất cả nội dung, và từ đó, lấn 
hẳn và loại đi hết các phương tiện chuyển đạt mà truyền thống đã dùng đến trước kia hay 
sao? Không! Kinh Thánh không làm gián đoạn truyền thống sống động, Kinh Thánh chỉ kết 
tinh ít yếu tố lại một cách có uy tín đặc biệt và bền bỉ. Việc Lời Thiên Chúa kết thành 
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chương cú ấy chỉ bao quát một phần nào đó và lại là một việc nhân dịp : tỉ như một sách có 
tính cách hệ thống nhất Cựu Ước như Thứ-luật-kinh cũng không phải là tất cả Lề luật Môsê, 
cũng như Sách Tin Mừng theo Thánh Marcô cũng không phải là tất cả Tin Mừng về Chúa 
Yêsu Kitô. Nhưng từ khi Lời Thiên Chúa đã thành chương thành cú, Sách Thánh liền giữ 
một vai trò bất hủ trong truyền thống. 
 
Quả thế, Kinh Thánh giúp cho Truyền thống sống động bắt nối được với chính nguồn của 
Truyền thống. Điều ấy đã thấy ngay trong Cựu ước rồi. Đạo Do thái sau lưu đầy (từ –587) đã 
bất đầu trở thành một đạo dựa trên Sách : Lời Thiên Chúa không chỉ do truyền khẩu nữa : 
Lời ấy đã thành chữ viết trong Luật Môsê, trong các sưu tập sấm ngôn các tiên tri. Cộng 
đoàn Do thái gặp được Lời Thiên Chúa như thể khi mới phát sinh. Nhưng tất cả sinh hoạt 
của Dân Thiên Chúa không thể chỉ có thế là đủ : Israel còn phải giải thích luôn luôn, tìm 
cách áp dụng cho hiện tại, làm vang dội lại những âm hưởng tùy vào những vấn đề thực tiễn 
cấp bách, hay tùy vào lòng đạo của những phần tử ưu tú, những vị thánh của Israel. Làm thế, 
luôn luôn cộng đoàn tìm nơi Sách Thánh qui luật cho sự trung kiên với Lời Thiên Chúa. 
 
 Cũng vậy, trong Hội Thánh sơ khởi, một khi truyền thống của các Tông đồ đã ngưng tụ lại 
phần nào trong thư tịch, thì sách xuất hiện ấy liền nên qui luật cho Đức tin, cho đời sống. 
Không phải là tất cả nội dung của Truyền thống đã được chấp chứa cả trong Sách... Nhưng 
truyền thống sống động từ nay không thể có gì đích thực do tự các Tông đồ mà lại chống 
chọi với thư tịch đã xuất hiện. Chính bởi xác tín rằng nơi các thư tịch ấy truyền thống sống 
động mới biết được chính mình, nên vào thế kỷ thứ hai, tuy rằng lời sống động của Chúa và 
của các Tông đồ còn có thể biết được qua truyền khẩu, Hội Thánh đã lo thu lại tất cả các thư 
tịch tiêu biểu cho Truyền thống do các tông đồ, cho dẫu các thư tịch đó không đầy đủ và có 
khi chỉ là mấy chương nhất thời (thư riêng của Thánh Phaolô cho Philêmôn!). Trong khi đó 
truyền thống sống động vẫn tiếp tục. Truyền thống ấy sẽ luôn luôn trông vào sự phù giúp của 
Thánh Thần sự thật để bảo tồn Lời Thiên Chúa và hiểu một cách đích xác (Yn14:26). Chính 
để cho Hội Thánh có phương tiện giữ nguyên vẹn “tồn khoản” Người đã ký thác mà Thiên 
Chúa đã muốn cho Lời của Người được ghi lại bằng giấy mực, và có bảo đảm, không phải 
bảo đảm thường tình của một người viết ra với xác tín của mình, mà với sự bảo đảm của 
chính Thiên Chúa. Sách Thánh là Lời Thiên Chúa, vì đã được những người “Thiên Chúa linh 
ứng” cho mà viết ra. 
 
VẤN	ĐỀ	THẦN	HỨNG	
 
Cái hứng là một cái gì chúng ta gặp được nơi những tác phẩm nghệ thuật - một bài thơ, một 
bức họa. Cái hứng làm cho những trước-tác đó khác hẳn một bài của người thợ thơ, một bức 
vẽ của người học vẽ. Cái hứng quả là – như người ta nói – một ơn huệ của Trời, một đặc 
sủng tự nhiên, một nét đặc sắc của thượng trí nhân loại.  
 
Bên các vĩ nhân nghệ thuật, cũng có những vĩ nhân đạo đức và tôn giáo : những người được 
đặc ân đi vào cõi huyền nhiệm của trời đất, lóng nghe được ngôn ngữ thiên nhiên của Thiên 
Chúa, vang dội trong tạo thành, trong lương tâm. Đây cũng là một thứ hứng. 
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Nhưng bây giờ đây Thiên Chúa muốn chuyển đạt tới nhân loại một tín thư thuộc một cấp trật 
khác hẳn mà ta gọi là mạc khải của Người. Người không phán tự mây trời, cho mọi người 
nghe một trật. Nhưng Người đã theo lề lối đúng với con người, một con người trong xã hội. 
Người thi hành ý định của Người ngang qua những người được thần hứng. Đây không còn 
phải là thượng trí hay thần đồng về tôn giáo tự nhiên nữa, đây là một đặc sủng do tự Thiên 
Chúa : Ơn tiên tri. Trong hoạt động tiên tri, phương thế hoạt động vẫn là những điều ta gặp 
thấy nơi loài người : Nói năng, viết lách, thi hành những việc tượng trưng. Nhưng tất cả 
những yếu tố ấy đều là dụng cụ trong tay Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ngỏ lời với người 
ta ngang qua các phương thế ấy. Bởi thế đạo lý của Hội Thánh khi bàn đến đặc sủng tiên tri 
này, thường dùng đến quan niệm dụng cụ. Một quan niệm phải được tẩy luyện nhiều mới 
xứng hạp với ơn cao siêu thần hứng. 
 
 Có lẽ đến đây chúng ta phải dựa vào mầu nhiệm khó hiểu hơn nữa mới lường ra được phần 
nào ý nghĩa đặc sủng thần hứng. Ta có thể nghĩ đến vai trò của nhân tính Chúa Yêsu Kitô, 
Lời Thiên Chúa đã thành xác phàm (Yn1:14). Nhân tính ấy thực chỉ là dụng cụ Con Thiên 
Chúa đã lĩnh lấy hoàn toàn, để nói với người ta và thi hành công việc cứu chuộc. Về những 
người được thần hứng, cũng có gì tương tợ như vậy, nhưng dĩ nhiên là ở một cấp thấp hơn 
nhiều. Thiên Chúa cũng dùng họ như những dụng cụ trong tay Người để thi hành công việc 
của Người nơi trần thế. Bao lâu và chừng nào họ còn cộng tác vào việc ấy của Thiên Chúa, 
thì hành vi của họ, cũng như chương sách họ viết đều là những sự thuộc về Thiên Chúa và 
một trật cũng là những sự thuộc về tính loài người của họ, vì hoạt động của họ hết thảy đều 
do tự Thiên Chúa mà có. 
 
Tiếng dụng cụ ấy, như đã nói, phải được tẩy luyện mới có thể dùng được mà hiểu về ơn thần 
hứng. Tiếng dụng cụ gợi đến một cái gì thụ động như cái cưa, cái đục chẳng hạn. Trái lại ơn 
thần ứng đến làm cho mọi quan năng người ta càng hoạt động tăng thêm gấp bội, vì Thiên 
Chúa dùng đến người ta mà vẫn kính nể con người của họ : Trí hiểu, sự tự do, tính tình, tâm 
não, kiểu nói,... nghĩa là tất cả những gì làm nên một con người độc đáo, một cá nhân cụ thể. 
Đến đây, chúng ta phải đọc tới những chương của các tiên tri như Amos, Hôsê, cái phản ứng 
trước thiên triệu của Ysaya hay của Yêrêmya. 
 
Từ trước đến đây, chúng ta nói chung về ơn thần hứng tiên tri. Bây giờ, bàn đến ơn thần 
hứng Kinh Thánh. Chúng ta chỉ giới hạn vào một phương thế đã được dùng : Hoạt động văn 
chương, khiến cho Lời của Thiên Chúa đã thành chương thành cú. Đến đây tiếng dụng cụ nói 
trên kia cũng phải được dùng một cách thận trọng. Thần hứng không có nghĩa là tác giả các 
sách Kinh Thánh sẽ trở thành máy ghi âm, tất cả nội dung đã được mạc khải từng chữ cho 
họ, hay là họ đã viết từng câu, viết lại như thể học trò viết chính tả, nghe tiếng bởi trời đọc 
tới đâu viết tới đó - Thần hứng không phải chuyện máy móc như thế.  
 
Con người được thần hứng vẫn làm chủ mọi quan năng hiểu biết và tự do của mình. Đàng 
khác những người được thần hứng không nhất thiết là những nhân vật quan trọng, có khi họ 
cũng không luôn luôn ý thức về ơn cao siêu họ được. 
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Họ có thể là tiên tri lớn (Ysaya, Yêrêmya), nhưng họ cũng có thể là những thư-lại vô danh, 
những người sao lục cách ngôn, chép thánh vịnh. Chúng ta biết gì được về Marcô, nếu ông 
không soạn thư I của thánh Phêrô !  Điều ấy không hề gì. Thiên Chúa đã muốn các người ấy 
viết lại  bằng giấy mực ít tang chứng liên can đến Mạc khải của Người, đến công việc cứu rỗi 
của Người, và họ đã ghi lại với sự bảo đảm chắc thực của chính mình Người. Về Cựu ước, 
thì như lời trong thư Thánh Phêrô : “Thần khí của Đức Kitô trong họ... đã chứng thực ngay 
từ trước về những sự thống khổ dành cho Đức Kitô, cùng những phúc vinh kế theo đó” 
(1P1:11). 
 
 Có Thánh Thần soi sáng, dìu dắt, Kinh Thánh dù là thuộc Cựu ước hay Tân ước đều “đã 
được thần hứng”. Bởi đó mà được gọi là Sách Thánh, vì các sách ấy là do sự hợp tác giữa 
Thiên Chúa và người ta mà hình thành. Ý tưởng và cách diễn tả đều dọi lại một bản ngã con 
người cụ thể. Nhưng tất cả hoạt động văn chương làm nên thư tịch ấy đã diễn tiến từ đầu đến 
cuối trong ơn thần hứng, nên nói được rằng trong các thư tịch ấy, tất cả đều là của Người và 
tất cả cũng là của Thiên Chúa. 
 
SỰ	DUY	NHẤT	CỦA	KINH	THÁNH	(Hiến	chế	:	Lời	Thiên	Chúa,	16)	
 
Đọc văn chương Kinh Thánh chẳng khác gì đọc những áng văn chương cổ xưa. Phải kề vai 
sát cánh, phải trở nên đồng liêu đồng thời với người xưa, mới có thể thẩm định phải chăng về 
tác phẩm của họ. Còn nếu như tự nhiên, người đọc, đọc với những hình thức văn chương lưu 
hành giữa các tác giả đồng thời, thì phải nói đó là sai phương pháp. Các Sách thánh nói 
chung có mục đích gì? Mục đích xây dựng sinh hoạt tôn giáo của Dân Chúa, như ta thấy 
trong hai Giao ước. Như vậy là một thứ văn chương “thực dụng” : hình thức văn chương bị 
chi phối trước tiên bởi những cảnh huống này khác của đời sống cộng đoàn dân Chúa. Cựu 
ước với những đòi hỏi của cộng đoàn Israel, theo các giai đoạn diễn tiến. Tân ước với những 
hoàn cảnh của sinh hoạt Hội Thánh sơ khởi : Rao giảng, phụng vụ, giáo huấn, minh giáo, suy 
tư thần học... Nhìn đến sinh hoạt của Dân Chúa, ta sẽ nhìn thấy, giữa các sách tuy có nhiều 
điều khác nhau đó, còn có những liên hệ mật thiết, thâm sâu hơn là những sai biệt vì các tính 
của mỗi tác giả. 
 
Trọng tâm của các sách, xét cho cùng đều là một, cho dẫu có mang những sắc thái khác 
nhau. Từ đầu chí cuối, Kinh Thánh là chứng ta cho những việc Thiên Chúa làm trong lịch sử 
loài người : Cốt thiết là hai sự kiện : Sự kiện Israel trong Cựu ước, với tất cả những biến cố 
xảy ra dưới sự hướng dẫn của lời tiên tri. Và sự kiện Yêsu Nazareth, việc Con Thiên Chúa 
làm người, đến hoàn tất mạc khải và việc cứu chuộc bằng hy sinh thục tội của Ngài, chế độ 
tôn giáo chung kết. Nói tóm lại : Lời hứa và sự thành tựu. 
 
Đọc Sách Thánh theo nhãn giới trên, người đọc sẽ khám phá ra dễ dàng tính cách duy nhất 
thẩm sâu của Kinh Thánh. Muốn cho đức tin có thể đi vào các chiều của mạc khải và đón 
nhận lấy Mạc khải như Thiên Chúa đã muốn ban cho ta, ta phải biết coi Cựu ước như 
chương trình giáo huấn dẫn người ta đến với Chúa Kitô, phải có kiên nhẫn theo từng bước 
đường tiệm tiến qua từng thế kỷ trong đạo lý, phải biết đặt những chương Cựu ước dưới ánh 
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sáng là Chúa Kitô. Hiểu như thế, Kinh Thánh, Lời Thiên Chúa, là giai đoạn cuối cùng của 
quyền năng Thiên Chúa, hay Thánh Thần : sau khi đã gầy tạo một công cuộc lớn lao có 
Thiên Chúa và loài người tham dự cốt là dẫn đến chóp đỉnh là sự giáng sinh cứu chuộc của  
Con Thiên Chúa,  sau khi đã cho vang dội, “ lắm phen cùng nhiều kiểu ”, tiếng Thiên Chúa 
Cha cho đến lời hiệu triệu cuối cùng của “Đấng Thừa Tự” (Hr1:1), thì Thánh Thần đã cho ký 
thác tất cả các điều ấy trong một cuốn sách, bỏ ngỏ ra cho người mọi thời và mọi nơi. 
 
Sách Thánh như vậy không phải là một sưu tập những chân lý siêu thời gian, mà đã nên sách 
gia truyền của một dân, dân vĩnh tồn của các thánh, gia phả của gia đình Thiên Chúa, hồ sơ 
nhờ đó Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục hoạt động và ngỏ Lời với con cái của Người. Vậy chính 
cái ý định của Thiên Chúa trong lịch sử đó làm cho những pho sách phức tạp ấy nên một 
sách duy nhất, dưới sự hướng dẫn của tác giả chí thánh độc nhất. 
 
TÍNH	CÁCH	ĐA	DIỆN		CỦA	KINH	THÁNH	
 
Bây giờ xét đến tính cách nhân loại. Khía cạnh này ta chớ vội gạt ngay đi như gạt một sự 
phạm thượng. Khía cạnh này cũng quan trọng – quan trọng như Yêsu Nazareth thực sự là 
một người giữa bao nhiêu người khác. Sách Thánh cũng mang một bộ mặt sách của loài 
người như các sách khác. Mà xét theo lịch sử, thì đã phải có đến hai ngàn năm, quyển sách 
này mới thành hình. Lý ưng là ta phải gặp được ở trong ấy dấu vết các khúc đường đã qua về 
tâm não nhân loại, có phẩn sửa chữa, nhưng thực sự đã được mạc khải chịu lấy. Văn hóa đổi 
thay nhiều tại Palestine trong khoảng chừng hai ngàn năm ấy, và hậu quả dĩ nhiên là những 
cách tư tưởng, cảm xúc, nói năng cũng đã thay đổi nhiều. Israel thời Thẩm phán, chứ không 
cần nói đến thời Tổ phụ, so với Israel thời sau Lưu đày, như thấy trong sách Yob, thì cũng 
khác như Israel thời Ezra hay Nêhêmya khác với Hội Thánh thời các Giáo phụ. 
 
Đọc Kinh Thánh mà không nghĩ và để ý đến việc đổi tần số về văn hóa, điều chi phối luôn 
luôn ngôn ngữ, tất nhiên hiểu sai là thường. Mỗi chương, mỗi chuyện, có một ý nghĩa tùy 
vào tâm não của thời đó trong chương ấy, truyện ấy đã được soạn ra, tùy vào môi trường văn 
hóa, nơi mà chương ấy muốn trình bày mạc khải của Thiên Chúa. Cách nói về Thiên Chúa 
trong những truyền tụng Cựu trào của Ngũ Kinh, chứa đựng một thần học chân chính, không 
kém gì những sách muộn thời đã tiếp xúc với văn minh Hy-lạp như sách Khôn ngoan. 
Nhưng đôi đàng có những đòi hỏi khác nhau. Biết thế mới rõ là công việc khảo cứu lịch sử 
về Đông phương cổ thời giúp ích không phải là ít cho việc chú giải Kinh Thánh, việc khảo 
cứu ấy soi rạng môi trường, từng lớp từng giai đoạn, trong đó các sách trong bộ Kinh Thánh 
đã được viết ra, và được thích ứng. 
 
Việc thích ứng ấy thấy được nơi các kiểu nói, kiểu diễn tả rất là khác biệt giữa các sách. Việc 
thích ứng văn chương đó không chỉ dồn vào ít kiểu nói bóng bảy, những hình-dung-từ, mà 
lan đến cả những thể văn như  thi phú, truyện thuật, tiểu thuyết... Thiên Chúa không câu nệ 
vào thể văn nhất định nào mới ban thần hứng. Và tự nó, không thể văn nào lại là bất xứng, 
miễn là nó có ích cho dân của Chúa, có thể chuyển đạt mạc khải Người muốn ban cho nhân 
loại. 
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VẤN	ĐỀ	LỊCH	SỬ	
 
Thường ta gặp lý luận này : Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa, vậy thì chỉ có thể gặp ở 
trong đó những truyện có thật. Lý luận như thế không xuôi với nguyên lý. Vì khi những 
truyện bịa hay tự do khai thác tính dự kiện lịch sử mà có thể diễn đạt được những tư tưởng 
thuộc một loại khác sử học, như suy tư hiền nhân, giảng giải đạo lý, khích lệ tấn đức, thì tại 
sao tác giả Sách Thánh lại không thể dùng được? Một tang chứng là chính Chúa Yêsu đã 
dùng ví dụ. Chúng ta có thể áp dụng về sách Yob, một sách đã dùng một truyện tích bình 
dân, hay sách Yôna đã dùng một truyền thuyết về người được cá cứu mạng. Không lý gì mà 
lấy làm chướng, vì giáo huấn các sách ấy muốn nêu lên không thuộc về sử học. Thực ra còn 
những nố phức tạp hơn.  Nhiều  sách Kinh Thánh trình bày một giải thích lịch sử theo nhỡn 
giới tôn giáo, dĩ nhiên các sách ấy muốn trình bày một lịch sử có thực : lịch sử của Dân 
Chúa, lịch sử mạc khải, thánh sử. Nhưng để thuật lại lịch sử ấy, họ dùng nhiều thứ tài liệu rất 
khác nhau về giá trị, mà họ không bình luận trước khi thâu nhận, như các sử gia thời nay 
phải làm trước khi trình bày một thiên sử. Vậy, nên nhận rõ là có nhiều cách họa lại quá khứ, 
mà không phải là bóp méo. Vậy phải nói trắng ra là có nhiều trình thuật của Kinh Thánh, tuy 
có nhắm về một đỗi đàng quá khứ, nhưng không phải hết thảy đều thuộc loại lịch sử như 
nhau. Bình luận ngày nay cho thấy lịch sử triều Đavít đã được một chứng nhãn tiền thuật lại. 
Còn truyện Abraham được giữ lại trong những truyền tụng bình dân, thuật đi thuật lại qua 
nhiều thế kỷ. Hai trình thuật ấy về Đavít và Abraham tất nhiên không thể có một sử tính như 
nhau. Và đến Tân ước, chúng ta cũng phải nói như vậy : Như hành trình của Phaolô (do một 
người đồng hành ghi sự việc lại) và tình hình Hội thánh Yêrusalem trong những buổi đầu 
(chỉ còn lưu lại trong những truyền thống). Hay trình thuật về sứ vụ công khai của Chúa (đã 
được ghi lại rất sớm trong giáo huấn của các tông đồ) và những truyện về thiếu thời của Ngài 
(thu lượm được muộn về sau) : các chương ấy thực có nhắm đến quá khứ có thật, nhưng tất 
nhiên không thể đồng một tính cách lịch sử. 
 
Muốn thẩm định cho nhằm những chương khác biệt như thế, tất đòi hỏi một trí não tinh tế, 
nhiều uyển chuyển về sắc thái. Không thể viện lý là Sách Thánh, mà phớt qua cái lương tri 
thường tình : Thành thực nhận lấy những luận căn bản của ngôn ngữ loài người. Dĩ nhiên về 
điều này, không phải mọi người đều có thể và đều phải khảo cứu đến nơi đến chốn. Nhưng 
điều cần thiết là ai cũng phải biết là có vấn đề như vậy, nếu muốn đọc Sách Thánh một cách 
am tường. Sách Thánh thuộc về một văn hóa quá khứ, xa vời với người thời nay, và hẳn 
nhiên là không dễ gì cho trí não đương thời. Cần phải ra khỏi tâm não thường tình sẵn có mà 
dõi theo kiểu tư tưởng của người Do thái xưa. Có thể là khó quá! Nhưng ít ra nhờ đó ta biết 
được rằng : Mạc khải không phải là lý thuyết trên những chân lý thiên nhiên, mà là một sự 
gặp gỡ với Thiên Chúa trong lịch sử. 
 
Sự	thật	của	Kinh	Thánh	
 
Trong vòng 80 năm nay, các nhà thần học loay hoay xung quanh vấn đề Sách Thánh không 
sai lầm. Các chỉ thị của Giáo vụ Hội Thánh luôn can thiệp, nhưng thực sự chưa có một giải 
quyết ổn thỏa. Nhận thấy như thế, ta mới biết được rằng Hiến chế Lời Thiên Chúa (số 11, 
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phần thứ hai cách riêng) thực là điểm kết thúc một dĩ vãng cực nhọc: Công đồng Vaticanô II 
cho ta một nguyên tắc thần học sáng sủa, vững chãi, về cách hiểu đạo lý chân truyền về sự 
thật của Kinh Thánh. Muốn lường ra tầm quan trọng của điều Công đồng ban bố, ta cần phải 
duyệt qua lại dĩ vãng của vấn đề. 
 
1.	Vấn	đề	“Sách	Thánh	không	sai	lầm”		
					trước	Công	đồng	Vaticanô	II	
 
Nguyên tắc về sự thật của Kinh Thánh, đối với Do thái cũng như đối với Kitô hữu, là một 
điều tất nhiên khi nhận Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa. Nhưng cụ thể ra phải hiểu vấn đề 
làm sao? Ta phải chờ tới thời cận đại mới thấy vấn đề được đặt ra một cách rõ rệt, khi các 
khoa học thực nghiệm và bình luận lịch sử bành trướng. 
 
Cuộc tranh luận đầu tiên về nguyên tắc bùng nổ nhân dịp khoa học về vũ trụ khởi xướng. Vụ 
Galileo xét cho cùng đã bắt nguồn tự việc nhà bác học ấy nhận thấy sự mâu thuẫn giữa vũ-
trụ-luận Kinh Thánh (nhân lời trong Yôs10:12-13), và quan niệm vũ-trụ-luận nhật-tâm của 
Copernic. Đến thế kỷ XIX, những cuộc tranh luận về vấn đề khiến các nhà minh giáo nghĩ ra 
nhiều giải pháp theo thuyết tương phù để giảng hòa Kinh Thánh với Khoa học. 
  
Thông điệp Providentissimus (18 XI 1893) chấm dứt các cuộc tranh luận bằng cách nhắc lại 
theo thánh Augustinô rằng điều mạc khải bàn đến là sự cứu rỗi nhân loại, chứ không phải 
việc dạy khoa học thiên nhiên. Kinh Thánh nói đến hiện tượng thiên nhiên theo dáng bề 
ngoài người thường biết được. 
 
Nhưng chưa hết, đương thời ấy một đối tượng thứ hai xuất hiện làm đề tài cho một công 
cuộc tranh luận mới, đáng lo ngại hơn nhiều. Khi công cuộc khám phá về các nền văn minh 
cổ thời tiến mạnh, bình luận lịch sử trở nên một yêu sách chính đáng. Và do đó mà nảy ra sự 
công kích giá trị lịch sử của các trình thuật Kinh Thánh trong cả hai Giao ước. Nếu có sai 
lầm về điểm lịch sử nào thì làm sao còn nhận được tính cách thần hứng của Kinh Thánh?! 
Minh giáo thời đó phải đương đầu với vấn nạn, nhưng lời giải lại không có. Các nhà thần 
học tìm phương gỡ rối : Có tác giả phủ nhận thần hứng (và do đó, phủ nhận luôn cả tính cách 
vô ngộ) cho những điều gọi là “obiter dicta” (nói ngang qua, chứ không nhấn) (Newman). 
Có những tác giả khác hạn chế thần hứng vào những đề tài thuộc đức tin và phong hóa 
(J.Didiot, Đức cha d’Hulst). Có tác giả đề xướng thuyết “mặc dẫn” (F.Prat). Nhưng sắc chỉ 
Lamentabili (3 VII 1907), Thông điệp Pascendi (8 IX 1907) không chấp nhận các kiểu giải 
quyết như thế và loại ra ngoài thuyết tân-phái về “sự thật tương đối”. Trong khi đó Ủy ban 
Kinh Thánh phản kháng lại những ức thuyết phiêu lưu, hay có thể áp dụng sai lạc. Sau đó 
Thông điệp Spiritus Paraclitus/ Thần Khí ủi an(15 IX 1920) bài trừ thuyết lịch sử “theo 
dáng bề ngoài”. 
 
Tích cực hơn, thông điệp Divino Afflante Spiritu (30 IX 1943) đã đem lại một điều khả dĩ 
làm sáng tỏ vấn đề: nghiên cứu thể văn. Công cuộc bình luận văn chương đã tiến nhiều, cách 
riêng về những điều liên quan đến lịch sử. Vậy thông điệp nhận các tác giả Kinh Thánh dùng 
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những kiểu diễn tả lưu hành đương thời họ : không thể nói họ sai lầm khi những cách hành 
văn ấy người ta cũng gặp thấy trong các văn chương cổ thời nơi khác. Vậy bình luận văn 
chương chín chắn có thể loại đi nhiều khó khăn mà thực không thành vấn đề, tuy biết rằng áp 
dụng thực tế vẫn tế nhị. 
 
Sau thông điệp Divino Affalante Spiritu, các nhà thần học dần dần đi đến những giải quyết 
khả quan hơn. Cha P.Benoit tìm cách nhận ra tầm của tính cách vô ngộ nhờ ba yếu tố : 
 
 - Đối tượng chính xác của phán đoán. 
 - Tầm độ quả quyết, 
 - Ý định trình bày sự thật cho độc giả chấp nhận, tùy vào thể văn các tác giả xử dụng. 
 
N. Lohfink nhắc lại rằng dù sao thì nghĩa của các chương Sách Thánh, nhất là Cựu ước, phải 
được thẩm định chung cùng toàn bộ Kinh Thánh, vì Mạc khải chỉ kết thúc trong Tân ước. P. 
Grelot đặt lại ngay vấn đề lập luận. Tiếng “tính cách vô ngộ” kèm theo hai khuyết điểm là : 
 

- Kiểu nói ấy trình bày dưới khía cạnh tiêu cực (không sai lầm) một đặc điểm tích cực          
của Kinh Thánh. 

- Vì quá lo bênh đỡ Kinh Thánh khi thấy những người duy lý công kích và rêu rao là họ 
khám phá ra những sai lầm trong Sách Thánh, nên minh giáo cũng đã sa vào một kiểu 
lập luận chật hẹp, mà lẽ ra phải bình luận trước đã. Cái lập luận ấy, cách riêng là quan 
niệm lịch sử chính xác và lịch sử chân thật. Để giải quyết vấn đề một cách tích cực, P. 
Grelot nhấn vào hai nguyên tắc căn bản : 

 
 1. Lời Thiên Chúa có mục đích là thông báo cho người ta mạc khải.  
Xét cho cùng thì chỉ có mạc khải về một điều : Mầu nhiệm cứu rỗi thực hiện trong Chúa 
Kitô. Vậy mạc khải, cách này hay cách khác, bao giờ cũng nối liền với mầu nhiệm cứu rỗi. 
Do đó, sự thật của Kinh Thánh có đối tượng chính xác là mạc khải về ý định cứu chuộc của 
Thiên Chúa, đã được thực hiện trong Chúa Yêsu Kitô : “Nếu có thực tại thuộc trần gian này 
được Thiên Chúa dạy bằng cách mạc khải, thì chỉ được dạy dưới phương diện đặc biệt là mối 
liên quan của thực tại với mầu nhiệm cứu rỗi”. 
 
2. Đàng khác, phải chú trọng đến tính cách tiệm tiến của Mạc khải.  
Sự thật toàn diện, mạc khải đầy đủ, chỉ được thực hiện trong sự nghiệp và bản thân của Chúa 
Yêsu Kitô. Người ta không thể tìm trong Cựu ước một sự trọn lành về đạo lý hay phong hóa 
ngang bằng Tin Mừng. Và cũng phải thêm rằng tuy sự thật của Tân ước đã được ban tiềm 
tàng trong Chúa Kitô tất cả, các Tông đồ còn phải tiếp nhận một cách ý thức, tùy với đà tiến 
triển của việc rao giảng Tin Mừng. Hội Thánh cũng tiếp tục quảng diễn và giải thích sự thật 
ấy trong truyền thống sống động, dưới sự hướng dẫn của Thần Khí sự thật. 
 
Tóm lại sự thật của mỗi đoạn phải được tế nhận trong liên lạc với toàn thể mạc khải và chiếu 
theo tính cách tiệm tiến của Mạc khải. 
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SỰ	THẬT	KINH	THÁNH	CHIẾU	THEO	HIẾN	CHẾ	LỜI	CHÚA.	
 
Bây giờ chúng ta xét đến phần Hiến chế “Lời Thiên Chúa” về sự thật của Kinh thánh. Khúc 
ấy thế này :“Một khi tất cả những gì các tác giả được thần hứng, hay là các thánh trước đã 
quả quyết, phải được coi là do Thánh thần quả quyết, nên phải tuyên bố rằng : Các Sách 
Kinh thánh dạy một cách chắc thực, trung tín, không sai lầm, sự thật mà vì phần rỗi 
chúng ta Thiên Chúa đã muốn cho ghi lại trong văn tự Kinh Thánh. Bởi thế “Tất cả Sách 
Thánh đã được thần hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, tu chỉnh và đào tạo trong 
đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được thành toàn, để sung vào mọi việc 
lành” (2Tm3:16-17). 
 
SỰ	THẬT	VÀ	TÍNH	CÁCH	VÔ	NGỘ	
 
Điều thứ nhất ta nên chú ý là Công đồng thực sự có nói đến chuyện không sai lầm. Nhưng 
tính cách ấy được nêu lên theo kiểu một trạng từ, không còn là chính chủ đề. Tính cách ấy : 
hướng về một quả quyết khác, quả quyết trực tiếp và chính yếu của cả khúc, và phải dựa vào 
quả quyết ấy mà hiểu tính cách không sai lầm này: đó là “sự thật mà vì phần rỗi chúng ta, 
Thiên Chúa đã muốn cho ghi lại trong văn tự Kinh Thánh”. Nên nhớ rằng trong 3 bản thảo 
của lược đồ, mãi đến 1964, người ta vẫn còn gặp tiếng “inerrantia” (tính cách vô-ngộ) làm 
tiêu đề cho cả chương, hay cả khúc. (1) Việc thay đổi danh từ như thế đã là một tiến bộ khả 
quan. Không còn bàn trực tiếp đến tính cách vô ngộ nhưng không phải là không bàn đến. 
Tính cách tiêu cực ấy không phải là mối quan tâm tiên khởi, lời của Công đồng muốn thầm 
nhủ rằng chúng ta không nên để tâm hồn co nhụt lại vì quá sợ sệt cho sự thật của Kinh 
Thánh, đến nỗi phải cố tìm đủ cách minh giáo, mánh lới hơn là có thể gây xác tín. Ta không 
nên tự gò bó mình vào luận điệu của đối phương khích bác, bới lá tìm sâu mà moi móc ra 
những gì trong Kinh Thánh có vẻ mâu thuẫn với khoa học hay lịch sử. Khi ấy nhà chú giải 
công giáo, cũng như đối phương sẽ đứng trên cùng một bình diện, tức là một quan niệm duy 
nhất về sự thật, coi như sự chính xác trong trình thuật lịch sử. Nhưng ngay quan niệm ấy bây 
giờ cũng bị chính các sử gia công kích, nó chỉ là lý tưởng của phương-pháp-luận về sử-học 
vào cuối thế kỷ 19, tức là thời mà các sử gia muốn tranh đua với các khoa học vạn vật, chứ 
không nhận ra tính cách độc đáo của sử học, như một khoa học nhân loại. 
 
2.	Sự	thật	thuộc	giới	phần	rỗi	
 
Sự thật coi như sự chính xác trong khi tường trình hay thuật lại biến cố quá khứ là một quan 
niệm chật hẹp, và hoàn toàn trần tục, xét như thế, cái máy chụp bóng hay ghi âm còn làm 
việc đắc lực hơn con người. Và đó cũng là điều đáng trách trong lược đồ thứ nhất của Hiến 
chế (trích ở trên) trong có nói : “(Sách Thánh) loại hẳn và khước từ mọi sự sai lạc về bất cứ 

                                                
1 Lược đồ 1962 có khúc này : Ex ha divinae Inspirationis extensione ad omnia, directe et necessario sequitur 
immunitabsoluta ab errore totius Sacrae Scripturae. Antiqua enim et nostanti Ecclesiae fide edocemur nefas omnino esse 
concedere sacrum ipsum errasse scriptorem, cum divina Inspiratio per se ipsam tam necessario excludat errorem omnem 
in qualibet re religiosa vel profana, quam necessarium est Deum, summam Veritatem, nullis omnino erroris auctorem 
esse”. 
(Shema Constitutionis dogmaticae de Fontibus Revelationis 1962, Cap. II, 12). 
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điều gì thuộc về tôn giáo hay trần tục”. Lại một sự phân biệt đáng tiếc. Kinh Thánh được 
thần hứng. Làm sao lại có thể nhận là Thiên Chúa ban thần hứng cho các tác giả để họ viết 
những điều chỉ là trần tục ? Vậy bản văn hiện tại nói minh bạch rằng sự thật chứa đựng trong 
Kinh Thánh cốt thiết là sự thật về ơn cứu rỗi, “sự thật mà vì phần rỗi chúng ta Thiên Chúa đã 
muốn cho ghi lại”. Tầm quan trọng về thần học của mệnh đề là ở đó : Sự thật mà ta phải tìm 
trong Kinh Thánh là sự thật về ơn cứu rỗi, chứ không phải bất cứ sự chính xác nào xét về 
mặt phàm tục.  
 
Đây cần phải hiểu sao cho đúng ý của Hiến chế, vì trong lược sử về tranh luận trên, vấn đề 
tính cách vô ngộ, chúng ta đã thấy Hội Thánh muốn gạt bỏ một giải quyết muốn hạn chế thần 
hứng và tính cách vô ngộ vào những điều thuộc đức tin và phong hóa (res fidei et morum). 
Một sự phân biệt rất khó xác định đã rồi, mà lại còn giả thiết thần hứng ban ra để viết cả 
những điều trần tục. Nhưng đằng sau việc phân biệt ấy, còn có một quan niệm khiếm khuyết, 
một quan niệm thuần-lý-trí về mạc khải. Như thế Thiên Chúa chỉ mạc khải bằng cách thông 
tri cho người ta những “chân lý”. Quan niệm ấy, nay hiến chế “Lời Thiên Chúa” cũng đã 
vượt quá rồi : Mạc khải đã được hình thành nhờ sự tổ hợp sự việc và lời nói đan kết mật thiết 
với nhau (Chương I, 2). Việc phân tách những điều thuộc đức tin và phong hóa trên là một 
sự phân tách về đề tài, cho rằng tự ý được, không nhắm đến cái dụng ý sâu thẳm của Tác giả 
cuối cùng của Sách Thánh là Thiên Chúa. Kiểu nói hiện tại của Hiến chế loại được sự dị 
nghĩa có thể có. Phải, khi nói đến sự thật thuộc giới cứu rỗi, tức cũng có hạn chế, nhưng hạn 
chế đúng với mục đích cuối cùng của Thiên Chúa khi Người ban mạc khải cho người ta. Vậy 
sự thật của Sách Thánh được Thiên Chúa bảo đảm hoàn toàn, và người ta phải tìm kiếm, tìm 
sự thật xét về phương diện mạc khải ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, tức là Thánh sử. Không 
phải là “những sự thật” tôn giáo, mà là “sự thật” trong giới phần rỗi, sự thật ấy được diễn 
bày trong toàn bộ Kinh Thánh, và mọi điều viết ra đều hướng về sự thật ấy, với những sắc 
thái khác nhau. Vậy xét về phương diện đối tượng đích xác ấy của sự thật, thì không có hạn 
chế về từng đề tài nữa. Xét theo nhỡn giới là ý định của Thiên Chúa khi ban thần hứng này, 
mọi sự trong Sách Thánh đều không có chút gì sai lầm. Vì ý niệm “sai lầm” tất nhiên tương 
quan với ý niệm “sự thật”. Cả hai đều thuộc cùng một bình diện, một giới. Vậy sự sai lầm 
phải loại hẳn khỏi Sách Thánh cũng là sự sai lầm khi dạy về “phần rỗi”, chứ không nguyên 
chỉ là thiếu chính xác về mặt lịch sử. Vậy muốn phê phán về sự thật hay sự sai lầm, Hiến 
chế dạy độc giả của Kinh Thánh phải đặt mình trên bình diện thần học và tôn giáo, bình 
diện của mạc khải về đế đồ cứu rỗi của Thiên Chúa. 
 
Khi đã nhận định sự thật của Kinh Thánh theo Hiến chế “Lời Thiên Chúa” như trên, ta thấy 
được rằng sự thật đây không còn dùng theo nghĩa của một Triết lý riêng biệt nào, cách riêng 
không còn phải là sự thật theo nghĩa đặc sắc của quan niệm Hilạp. Theo quan niệm này : 
Đúng sự thật khi có sự tương phù giữa ý niệm và sự vật, rồi chính cái thực tại của sự vật như 
giãi bày ra cho trí khôn. Theo kiểu hiểu duy tâm thì đó là khái niệm của sự vật của thế giới 
khả tưởng tách biệt hẳn với thế giới hữu hình của giác quan. Và cuối cùng thế giới khả tưởng 
đó là giới thần linh. Theo tinh thần ấy thánh Grêgoriô thành Nyssa đã viết : “Sự thật là chính 
Thiên Chúa”. Còn về lịch sử, sự thật sẽ là biến cố dĩ vãng biết được một cách chính xác và 
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thuật lại một cách khách quan. Đó là lý tưởng của sử học vào cuối thế kỷ 19 : khách quan sử 
học lấy mẫu nơi sự khách quan của các khoa học vật lý. 
 
Hiến chế tư tưởng, suy nghĩ theo quan niệm sự thật có trong chính nguồn mạc khải. Quan 
niệm này có trọng tâm là sự “trung tín của Thiên Chúa đối với ý định của Người trên Israel 
và trên nhân loại. Từ trọng tâm ấy để lĩnh hội tất cả lịch trình của Mạc khải, các tác giả Sách 
Thánh sẽ dùng tiếng “sự thật” để nói tổng quát về mạc khải của Thiên Chúa : Đó chính là ý 
định của Người (Đn10:21) : là mạc khải về các mầu nhiệm (bởi đó sự thật hầu như đồng 
nhất với “mầu nhiệm”) (Tb12:11  Kng6:22), là sự khôn ngoan (Tv25:5  26:3  86:11  Cn23:23  
Gv12:10  Hc4:28), vì một khi mầu nhiệm ý định của Thiên Chúa đã được mạc khải, thì điều 
ấy cũng phải trở nên luật sống cho người ta.  
 
Trong Tân ước cũng vậy : sự thật cốt thiết vẫn là mạc khải của Thiên Chúa, nhưng nay đã 
được tỏ bày trong Chúa Kitô. Thánh Phaolô dùng tiếng sự thật như đồng nghĩa với Tin 
Mừng, tín thư cứu rỗi (Ep1:13). Trong các thư tịch của Yoan, sự thật chính là Lời Thiên 
Chúa, ngỏ với người ta nhờ Chúa Yêsu và cũng hiện diện nơi chính mình Ngài (Yn1:17). 
Chính Ngài đã tuyên bố : “Ta là đàng, là sự thật, là sự sống” (Yn14:6), Ngài là sự thật, 
không phải theo nghĩa của Hilạp (họ sẽ hiểu rằng Ngài là thực tại tuyệt đối, chính Thiên 
Chúa, một nghĩa cũng thâm thúy và rất thật, nhưng không hẳn là chính nghĩa Yoan nhắm 
đến), mà là theo nghĩa Kinh Thánh : Nơi Ngài, con người Yêsu, và một trật cũng là Con 
Thiên Chúa ấy, đã xuất hiện, đã có mặt đầy đủ tất cả mạc khải, vì thế mà Chúa Yêsu là đàng 
cho ta đến với Cha, và cũng là Đấng nơi Ngài, ta được sự sống của Cha. Và như vậy sự thật, 
nói tóm lại, là Lời Thiên Chúa, đem đến cho người ta nhờ Lời đã thành xác phàm. Sự thật 
chính là mạc khải của Thiên Chúa về ý định của Người, và cuối cùng là mạc khải về Ba Ngôi 
Thiên Chúa, mạc khải ấy vừa là đạo lý, vừa là qui luật cho đời sống đối với những kẻ tin. 
 
SỰ	THẬT	CỨU	RỖI	VÀ	NỘI	DUNG	TỔNG	QUÁT	CỦA	KINH	THÁNH	
 
Khi đã nhận rõ ý định căn bản, chính xác của mạc khải, tức là sự thật về ơn cứu rỗi, ta phải 
có thái độ nào đối với các phạm vi này khác mà Sách Thánh có thể đụng chạm đến, và nhờ 
đó lịch sử cứu rỗi được thành hình cụ thể ở trần gian. 
 
 - Đối tượng chính xác (sự thật về phần rỗi) và các phạm vi của tri thức 

 - Dĩ nhiên là các điều thuộc đức tin và phong hóa là thành phần cốt thiết của sự thật ấy 
rồi, nên chúng ta sẽ nói đến những phạm vi khác. 
 
1.	Về	triết	lý	và	siêu	hình.	
 
Sách Thánh không hề trình bày một hệ thống tư tưởng về sự vật, theo kiểu suy tư trừu tượng, 
nên về mặt thuần túy triết lý ấy, Kinh Thánh không có một hệ thống kiến tạo theo kỹ thuật 
triết lý.  
Sách Thánh có những quả quyết, minh thị hay hàm ẩn, về ít thực tại hay giá trị siêu giác 
quan và như vậy có liên quan cách nào đến siêu hình : Thiên Chúa độc nhất hằng sống - liên 
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lạc giữa Thiên Chúa và vũ trụ là liên lạc tạo thành, nhân-sinh-quan, không nhận thuyết nhị 
nguyên… Nhưng các điều này, trí khôn tự nhiên vẫn có thể biết được. Mạc khải có nói đến 
là để nói với mọi người, và đính chính phần nào những quan niệm suy lý lệch lạc, và nhất là 
nối các quan niệm ấy với ý định cứu rỗi (Hiến chế, số 6). 
 
2.	Xét	về	những	điều	thuộc	khoa	học	vạn	vật	
 
Các thông điệp từ thời Đức Lêô XIII đã lặp lại đạo lý của thánh Augustinô và Tôma, mà nói 
: Kinh Thánh không dạy gì về cơ cấu vật lý của sự vật. Các tác giả Kinh Thánh nói đến trời 
đất như kiểu bình dân, như dáng vẻ giác quan thấy được, theo thời buổi của các ngài. Các 
biểu tượng ấy có thể thay đổi với thời gian, nhưng chẳng hệ gì đến tín thư của Kinh Thánh. 
Họa hoằn có ít điểm mạc khải đụng chạm đến khu vực của khoa học, khi ấy khoa học cũng 
như Kinh Thánh phải được khảo sát chín chắn trên những dự kiện đích thực của vấn đề. Phía 
Kinh Thánh, người ta phải bình luận kỹ lưỡng về văn chương và lịch sử, trước khi lập luận. 
 
3/	Về	lịch	sử.	
 
Vấn đề này phức tạp hơn. Trên kia chúng ta đã thấy chủ trương của quan điểm duy-thực-
nghiệm bá-chú bình-luận sử-học vào thế kỷ 19, và hiện nay vẫn còn thịnh hành. Nhưng quan 
điểm ấy không nhìn nhận được rằng, lịch sử không phải là một đối tượng khoa học như bất 
kỳ sự vật nào. Không kể tới những hiện tượng bên ngoài, lịch sử có thể khảo cứu để họa lại 
một cách chính xác, thì lịch sử còn phải tìm cách đạt thấu chính cái kinh nghiệm nhân loại 
làm cho biến cố trong dĩ vãng có duy nhất, có ý nghĩa - tức là những động lực tâm linh đã tạo 
nên biến cố. Đạt thấu đó, lịch sử mới gọi được là chân thật. Chủ-thể-tính của người xưa là 
thành phần chính hiệu của sự thật khách quan lịch sử. Muốn đạt thấu đó, cần phải rất tế nhị, 
tâm lý và am hiểu. Vậy về phương diện này, không thể lẫn lộn lịch sử chính xác với lịch sử 
chân thật. 
 
Giáo huấn của Sách Thánh không thể dửng dưng với lịch sử. Như ta đã thấy Hiến chế nói thế 
nào về mạc khải : “Được hình thành nhờ sự tổ hợp sự việc và lời nói đan kết mật thiết với 
nhau”. Mạc khải không đem về những chân lý trừu tượng, nhưng đem về một sự kiện : sự 
thực hiện ơn cứu rỗi ngang qua một lịch sử, mà chóp đỉnh là Chúa Kitô. Nhưng nếu ngang 
qua một lịch sử, mà chóp đỉnh là Chúa Kitô,  mà nếu “muốn hội lấy điều chính Thiên Chúa 
đã muốn thông báo cho ta” (Hiến chế, 12) trong biến cố lịch sử, ta phải cùng với Kinh Thánh 
chiêm nghiệm các biến cố dưới phương diện thánh sử, tức là dồn tâm lực vào chính những 
liên lạc giữa Thiên Chúa và loài người, nhìn thấy được ngang qua một tình cảnh nào đó của 
Dân Chúa. Các biến cố khi ấy có nghĩa như công việc của Thiên Chúa trong thời gian (đó là 
kỳ công của Thiên Chúa : magnalia Dei, Cv2:11). Đó là thực tại khách quan, thuộc giới 
siêu nhiên, mà thánh sử luôn luôn nhắm đến để làm sao đạt thấu.  
 
Như thế thì đã rõ là sự việc nguyên là sự việc mắt thấy tai nghe không quan hệ bằng mối 
tương quan của sự việc với mầu nhiệm cứu rỗi, tức là ý nghĩa của sự việc. 
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 Như thế kinh nghiệm mà giác quan thấy được sự việc là một chuyện, kinh nghiệm của lòng 
tin làm Dân Chúa thấy sự việc là một chuyện khác. Tóm lại giáo huấn của các tác giả Sách 
Thánh đem về lịch sử như một mầu nhiệm, điều chúng ta đã thấy Hiến chế nhấn đến : Sự thật 
thuộc về ơn cứu rỗi. 
 
		3.1.	Tính	cách	tiệm-tiến	của	Mạc	khải	
 
Sự thật về phần rỗi đụng chạm trước tiên đến những điều thuộc đức tin và phong hóa. Ấy thế 
mà chính trong những phạm vi này mà chúng ta gặp thấy khuyết điểm, thiếu sót, nhất là 
trong Cựu ước. Đến đây ta phải chân thành nhận định về tính cách tiệm-tiến của Mạc khải. 
Sách Thánh là sách nói đến một công cuộc giáo dục. Việc mạc khải mầu nhiệm cứu chuộc 
cũng tùy vào thời gian mà tiến. Hiến chế nói : “Bởi phải đọc và giải thích Kinh Thánh nhờ 
cũng một Thánh Thần soi sáng, như chính khi Kinh Thánh được chép ra, nên muốn hội được 
một cách tường tận nghĩa của bản văn thì phải cẩn thận chú ý nhiều vào nội dung và tính 
cách duy nhất của toàn bộ Kinh Thánh” (Hiến chế, 12). Toàn bộ Kinh Thánh, sự duy nhất 
của Kinh Thánh, đó là công việc đào tạo của Thiên Chúa để dẫn người ta từng bước một tới 
con đường gặp biết Chúa Kitô và sự sống trong Ngài. Bởi đó mà phải xét đến đạo lý đức tin 
và lời dạy về phong hóa. 
 
3.1.1	Về	phương	diện	tín	lý	(coi	Hiến	chế,	16)	
 
Không có một đoạn văn nào Cựu ước đã trình bày đạo lý hoàn bị về một khoản nào của Đức 
tin. Các chương ấy hết thảy đều phải đọc dưới ánh sáng là Chúa Kitô, mới lĩnh hội được tầm 
độ chính xác. Các chương quả có nói đến những điều tích cực, quan hệ cho lòng tin, nhưng 
các chương ấy cũng dội lại những điều mù mờ, chưa biết rõ, hay dùng những kiểu nói khiếm 
khuyết, quá thô sơ, những kiểu nói mà chúng ta phải chờ sự nghiệp Chúa Kitô mới lường ra 
được ý nghĩa chân thực của chúng. Vậy sự thật của các chương ấy không có tính cách tuyệt 
đối về mọi phương diện. Sự thật ấy vừa tầm với ánh sáng Thiên Chúa ban cho các tác giả, 
thích ứng với tình cảnh hiện thực của cộng đoàn dân Chúa thời ngài, cùng với vai trò nhất 
thời các ngài đã được Thiên Chúa ủy thác cho trong chương trình đào tạo trường niên của 
Thiên Chúa. 
 
3.1.2	Về	phương	diện	phong	hóa	
 
Chúng ta cũng phải nói như trên, Mạc khải về ý định thuần khiết của Thiên Chúa trên người 
ta chỉ được tỏ bày với việc Chúa Kitô xuất hiện, và ơn Thánh Thần với tất cả mãnh lực đổi 
mới của Ngài để người ta có thể sống hoàn toàn theo ý Thiên Chúa, cũng chỉ nên sự thực với 
ơn cứu rỗi thực hiện trong Chúa Kitô. Trước đó, những giới luật của Kinh Thánh nhiều khi 
kèm theo những sự khiếm khuyết, vì “sự lì lợm của lòng người ta” (Mt19,8). Và Chúa Yêsu 
sẽ đính chính để “làm trọn Lề luật và các tiên tri” (Mt5:17-19). Nội dung tích cực của các 
chương Cựu ước ấy phải dựa vào Lời Chúa Kitô như tiêu chuẩn mới có thể thẩm định một 
cách nhằm với mạc khải toàn diện. 
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Vậy thì đã rõ sự thật của Sách Thánh phải được tế nhận trong “nội dung và tính cách duy 
nhất của toàn bộ Kinh Thánh”. Nên thần học Kinh Thánh cốt thiết làm theo phương pháp 
lịch sử : Theo trình tự diễn tiến của Mạc khải mà truy tầm xem các ý tưởng, các quan niệm 
làm chủ đề trong Kinh Thánh, đã nảy nở làm sao suốt cả hai giao ước, để đặt cơ sở cho tín lý 
và luân lý mạc khải. 
 
3.2 Cá	tính	của	mỗi	thư	tịch	

 
Hiến chế nói : “Và bởi vì trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nhờ người ta nói và nói theo 
kiểu người ta, nên muốn hội lấy điều chính Thiên Chúa đã muốn thông báo cho ta, nhà chú 
giải Kinh Thánh phải truy tầm xem Thánh-trước thực sự có ý nói gì, xem Thiên Chúa muốn 
tỏ bày điều gì ngang qua lời lẽ của họ. Để nảy ra được ý của Thánh-trước, thì cách riêng phải 
xét đến các loại văn. Sự thật được trình bày và diễn tả nhiều cách khác nhau trong các bản 
văn lịch sử, tùy kiểu, hoặc tiên tri, hoặc thi phú, hay là thể văn nào khác. Do đó mà nhà chú 
giải phải tìm cho ra cái nghĩa mà trong những hoàn cảnh nhất định nào đó, phù hợp với thời 
đại và văn hóa của từng người, các thánh-trước đã muốn diễn tả và đã diễn tả thực sự bằng 
loại văn lưu hành đương thời của họ. Quả thế, muốn lĩnh hội được một cách phải chăng điều 
tác giả Kinh Thánh đã muốn quả quyết nơi văn thư, thì phải dụng tâm để ý vào những cách 
thức họ vốn có về tình cảm, nói năng, trần thuật, những kiểu thịnh hành vào thời của Thánh 
trước, cũng như những cách thức người thời đó thường dùng trong lối giao dịch tiếp xúc với 
nhau” (Hiến chế, 12). 
 
Những nguyên tắc hiến chế nói đây, không ai phủ nhận được. Nhưng có hai điều khó khăn : 
việc sử dụng huyền thoại trong Kinh Thánh, và những cái đặc sắc của loại văn lịch sử Kinh 
Thánh. 
 
3.2.1	Về	huyền	thoại	
 
Có hai cách hiểu. Theo một cách hiểu thì huyền thoại là một đạo lý, trong đó những điều có 
trong vũ trụ và xã hội (từ sấm sét mưa gió, tinh tú, v.v… đến gian đình thị tộc, quốc gia) 
được thần hóa, trong đó lịch sử khởi-thủy của các thần nên mẫu tiên trưng siêu việt cho mọi 
kinh nghiệm của loài người. Nhưng theo một cách hiểu khác thì huyền thoại chỉ là một hình 
thức văn chương trong đó người ta nói về thần linh bằng hình ảnh tượng trưng, trong đó mối 
liên lạc giữa thần linh và người ta được trình bày trong một hoạt cảnh sống động.  
 
Chiếu theo quan niệm của Kinh Thánh về Thiên Chúa và về Thánh sử, thì đương nhiên Kinh 
Thánh không thể có huyền thoại theo kiểu thứ nhất. Các văn kiện của Giáo vụ công khai của 
Hội Thánh cũng phản kháng huyền thoại theo nghĩa ấy. Theo nghĩa thứ hai, thì không thể 
phủ nhận được là Kinh Thánh đã dùng bao nhiêu kiểu nói bóng bảy, kiểu “như người ta- ad 
hominem” để trình bày hoạt động của Thiên Chúa (chương tạo thành thứ hai, Kn2-3, nhan 
nhản những hình ảnh ấy), hay để diễn tả những phản ứng của Thiên Chúa (nóng giận, phẫn 
ghen, hối tiếc…) lấy lại những hình ảnh huyền thoại Tiểu á thời xưa để nói đến việc tạo 
thành (Tv74:12-15 89:10-11 104:1tt), để tả những việc thần hiện (Tv18:8-16  Tv29). Các 
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nhân chủng học và sử gia về các tôn giáo hiện tìm cách thẩm định một cách tích cực hơn các 
huyền thoại thời xưa. Họ đặt mình trong nhỡn giới thứ hai này, để đi vào kinh nghiệm và tâm 
lý của thái cổ đã khai mào cho văn hóa mà người thời nay vẫn còn hưởng thụ. Vậy phương 
diện thứ hai này không có gì nhất thiết là mâu thuẫn với sự thật của Kinh Thánh. Nhưng dù 
sao phải tránh sự lạm dụng tiếng huyền thoại, đến nỗi cho là huyền thoại bất cứ kiểu nói 
bóng bảy nào về Thiên Chúa, rồi kết thúc là phủ nhận mọi sự can thiệp siêu phàm của Thiên 
Chúa vào trần gian, vào lịch sử loài người, và như thế là đả phá chính sự thật của Kinh 
Thánh, là sự can thiệp cứu rỗi loài người trong lịch sử. 
 
3.2.2	Vấn	đề	loại	văn	lịch	sử	
 
Chúng ta đã thấy trên kia, các tác giả trình thuật lịch sử dưới phương diện nào. Bây giờ cần 
phải nhìn một cách thực tế đến những phương tiện họ đã xử dụng để trình bày dĩ vãng trong 
đó Thiên Chúa đã can thiệp. Những phương tiện đó, như Hiến chế nói, là những phương tiện 
“phù hợp với thời đại và văn hóa của từng người”.  
 
Vậy thật phi lý nếu ta muốn phê phán các tác giả ấy theo quan niệm hiện tại về sử học. Biết 
bao nhiêu kiểu người ta đã dùng để doãn lại quá khứ nhân loại, hay nòi giống, dân tộc. 
Truyền ký và anh hùng ca ghi lại bao ký ức có thực thời xưa, tuy rằng khác hẳn ký sự do một 
chứng nhãn tiền. Trong khoảng cách giữa hai kiểu trình bày lịch sử ấy, còn bao nhiêu kiểu 
văn nối giữa : Truyện suy nguyên, sử dạy đời, lịch sử luận đề. 
 
Vậy không thể tiên quyết mà nói Kinh Thánh nhất thiết phải khước từ loại nào. Muốn rõ, 
phải bình luận xem thực sự các tác giả đã viết thế nào về lịch sử. Còn về giáo huấn của họ 
đúng theo sự thật của Kinh Thánh, thì chỉ cần biết họ muốn cho độc giả cái nhìn nào trên sự 
kiện mà họ muốn vạch ra ý nghĩa tôn giáo. Muốn thế thì phải bình luận văn chương mà nhìn 
nhận những ước lệ hành văn họ đã sử dụng. Học Kinh Thánh - Cựu ước lẫn Tân ước - chúng 
ta sẽ đụng chạm luôn đến vấn đề này. Không thể có tiêu chuẩn áp dụng được một cách máy 
móc. Trong mỗi trường hợp, phải xét xem chứng cứ đã được trình bày làm sao, ký ức xưa 
đặt trong hình thức văn chương nào. 
 
Thật như Hiến chế nói : “Đã hẳn trong Kinh Thánh, sự thật và sự thánh thiện của Thiên Chúa 
hằng được bảo tồn, nhưng thực ra trong đó, đã thấy lộ bày “sự đốn nhượng” diệu kỳ của sự 
khôn ngoan hằng có, ngõ hầu ta được học biết lòng từ hậu khôn tả của Thiên Chúa và cách 
Người uốn giọng lựa lời trong khi quan phòng và lo lắng cho tính loài người chúng ta. Quả 
vậy, những lời của Thiên Chúa, diễn ra bằng tiếng loài người, thì đã mặc lốt tựa như ngôn 
ngữ của loài người, cũng một thể như xưa Lời hằng có của Cha, một khi đã chịu lấy xác 
phàm yếu đuối của loài người, thì cũng đã nên giống hẳn người ta”. (Hiến chế, 13). 
 
III.	KINH	THÁNH	TRONG	HỘI	THÁNH	
 
Vấn đề này chia làm hai :  
 - Mối liên quan giữa Kinh Thánh và Hội thánh 
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 - Kinh Thánh là gì trong sinh hoạt của Hội thánh.  
 
Hiến chế bàn đến vấn đề thứ nhất trong chương II, và vấn đề thứ hai trong chương VI. 
 
1.	MỐI	TƯƠNG	QUAN	KINH	THÁNH	-	HỘI	THÁNH.	(Hiến	chế,	II)	
 
Nêu vấn đề này lên tất nhiên là nói đến vấn đề chuyển giao mạc khải, mà là tất cả công trình 
cứu rỗi của Thiên Chúa, gầy tạo nên mối liên lạc giữa Thiên Chúa và người ta như phải có 
theo ý định Thiên Chúa, thì việc chuyển giao không thể dựa trên một kiểu như người ta 
chuyển tri thức, khoa học bằng trường học. Vậy việc chuyển giao đó cũng là thành phần của 
công trình cứu rỗi, căn bản vĩnh tồn là chính sứ vụ của Chúa Kitô và sứ vụ của Thánh Thần. 
Việc chuyển giao ấy bao gồm truyền thống liên can đến mạc khải của các tông đồ cũng như 
của thời sau các tông đồ. Hai truyền thống ấy liên kết chặt chẽ với nhau, đến nỗi bao giờ Hội 
Thánh cũng được chi phối bởi nguồn gốc của mình là các Tông đồ. Chính trong việc chuyển 
giao mạc khải nhờ các Tông đồ, bằng “Lời rao giảng, gương lành và định chế”, mà Kinh 
Thánh đã có một vai trò, Kinh Thánh không thể tách rời một bên đối với việc chuyển giao 
mạc khải. Trái lại Kinh Thánh là một thành phần chính yếu. 
 
Truyền	thống		
 
Trong các văn kiện Hội Thánh, thì đây là lần đầu ta thấy Truyền thống được đặt trước Kinh 
Thánh. Trong các bản văn lược đồ 1962 và 1963, Kinh Thánh và Truyền thống còn được nói 
đến như thể Truyền thống là một nguồn bổ túc cho Kinh Thánh. 
 
 Ý nghĩa của việc thay đổi này không chỉ là nhận định theo lịch sử, nghĩa là Truyền thống đã 
có trước Kinh Thánh. Có như vậy thật, nhưng điều căn bản hơn:  Mạc khải mà Truyền thống 
chuyển giao đi không chỉ là một ít giáo điều, mà là một sự sống xây dựng trên sự thiết lập 
của Thiên Chúa cho một cộng đoàn sống động, dựa trên chính sứ mạng các Tông đồ đã lĩnh 
nơi Chúa Kitô, Đấng “đã truyền cho các tông đồ rao giảng cho mọi người Tin Mừng của 
Ngài, như nguồn mạch mọi sự thật sinh ơn cứu độ và của một qui luật đời sống, cùng được 
quyền thông ban cho người ta các ơn trạch thần thiêng”. Nhưng như vậy, Truyền thống bao 
quát hơn Kinh Thánh và gồm cả Kinh Thánh : 
 
-  “Nhờ truyền thống mà Hội Thánh nhận biết đầy đủ Qui điển Sách Thánh, và hiểu Kinh 

Thánh cặn kẽ hơn, và cũng nhờ Truyền thống, Kinh thánh không ngớt phát huy hiệu 
lực”. 

- “Truyền thống bao gồm tất cả những điều các Tông đồ đã truyền lại “khiến Dân Chúa 
có thể sống một đời thánh thiện và đức tin được bồi bổ tăng thêm”. 

- “Nhờ Truyền thống ‘Hội Thánh – qua đạo lý, đời sống, và phụng vụ – hằng lưu tồn và 
chuyển đi cho mọi thế đại, tất cả cái chấn tướng của mình, tất cả những điều mình tin’. 
Vậy Truyền thống đem về toàn diện đời sống Kitô hữu và có nhiều tác dụng, tương 
ứng với sinh hoạt cụ thể. Trong Truyền thống ấy, Kinh Thánh có một địa vị đặc biệt là 
Lời sống động của Thiên Chúa, đã được ghi lại một lần để tồn tại mãi, là lời rao giảng 
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của các Tông đồ đã được cố định, và vì thế mà Kinh Thánh ở trên và chi phối Hội 
Thánh và Truyền thống của Hội Thánh. 

 
Truyền	thống	sống	động.	
 
Còn một đặc sắc mới về quan niệm Truyền thống trong Hiến chế, nếu so với các văn kiện 
Công đồng Trentô và Vaticanô I : Ấy là Truyền thống không còn được tả như điều bất di 
bất dịch, nhưng là một chuyện luôn phát triển : “Truyền thống do tự các Tông đồ ấy vẫn 
tiến triển luôn trong Hội Thánh dưới sức phù trợ của Thánh Thần. Quả thế, việc lĩnh hội về 
các thực tại cũng như về lời lẽ truyền lại, được tăng thêm nhờ những kẻ tin chiêm ngắm, truy 
tầm. Những kẻ hằng giữ các điều ấy mà suy gẫm trong lòng họ, nhờ sự thấu hiểu thâm sâu về 
những thực tại thiêng liêng, họ được diệu cảm. Cũng như nhờ lời rao giảng của những kẻ 
trong nhiệm vụ giám mục thế tương truyền, cũng được một đặc sủng xác thực về chân lý”. 
 
 Truyền thống và phát triển kết khối chặt chẽ đến nỗi không những có thể nói là sự biết 
Truyền thống được tiến triển, mà cả Truyền thống nữa cũng tiến triển. Dĩ nhiên nói thế có 
thể hiểu về việc các tín điều được suy diễn mà tiến thêm, nhưng có điều quan hệ hơn : tức là 
sự thích ứng không ngừng của Truyền thống với mọi thời, vì Truyền thống chính là sự 
chuyển giao và trình bày Mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử, khiến mạc khải thực sự là 
Lời Thiên Chúa cho mỗi thời đại. 
	
Truyền	thống,	Kinh	Thánh	và	Giáo	vụ. 
 
Trong Hiến chế, không còn thấy việc đồng nhất giữa Truyền thống và Giáo vụ nữa. Và 
“Giáo vụ không ở trên lời Thiên Chúa, nhưng là phò tá”. Chính trong Truyền thống mà Giáo 
vụ thi hành trách nhiệm của mình là phán đoán một cách có uy tín công khai, mà vì thế mà 
câu thúc lương tâm tín hữu. Giáo vụ lãnh đạo trong sự thật mà vẫn liên kết chặt chẽ với toàn 
thể dân Chúa. 
 
Trong Hiến chế, Truyền thống không đồng nhất với Hội Thánh lịch sử và tất cả các truyền 
thống của Hội Thánh. Vì thế Hiến chế không nói đến truyền thống số nhiều, mà luôn luôn 
truyền thống ở số đơn! Truyền thống số đơn ấy được xác định ranh giới là “điều các Tông 
đồ truyền lại”, “tất cả những gì khiến Dân Chúa có thể sống một đời thánh thiện và đức tin 
được bồi bổ tăng thêm”. “Hội Thánh hằng lưu tồn và chuyển đi cho mọi thời đại, tất cả cái 
chân tướng của mình, tất cả những điều mình tin”. Chân tướng của mình, mà Hội Thánh 
chuyển đi, phải hiểu đích xác là tất cả những điều làm cho Hội Thánh là Hội Thánh đích 
danh, Hội Thánh của đức tin. Khi liên kết Truyền thống với tiến triển, người ta không có 
quyền đặt dưới tiêu đề Truyền thống bất cứ sự phát triển nào, nhưng duy chỉ có sự phát triển 
trong đó Hội Thánh “luôn luôn vươn tới sự thật viên mãn của Thiên Chúa”. 
 
Nhưng lấy tiêu chuẩn nào mà phán đoán trên những Truyền thống này khác. Vì theo bản chất 
của Hội Thánh, Hội Thánh chuyển đi Thánh-truyền. Điều chúng ta thấy được là những 
truyền thống này khác. Các truyền thống ấy thuộc chính Thánh truyền, hay là những thành 
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quả nhất thời mà lịch sử đã đem lại cho Hội Thánh? Muốn ứng đáp với nhu cầu phải có tiêu 
chuẩn để thẩm định, Hiến chế nêu lên tính cách liên đới của tất cả Dân thánh Chúa “Thánh 
truyền và Thánh Kinh làm nên cái vốn thiêng liêng duy nhất về Lời Thiên Chúa đã được ký 
thác cho Hội Thánh. Bám siết vào đó, toàn thể Dân thánh đoàn kết với các Đấng chăn chiên, 
luôn luôn chuyên cần với giáo huấn của các Tông đồ và sự hiệp thông, với việc bẻ bánh cùng 
kinh nguyện, khiến cho trong mọi nắm giữ, thực hành, và tuyên xưng đức tin chân truyền, có 
được sự tâm-đồng-ý-hiệp phi thường giữa hàng chỉ đạo và các giáo dân”. 
 
 Đoạn Hiến chế nêu tiêu chuẩn : Việc “giải thích một cách xác thực lời Thiên Chúa đã ghi 
chép, hay truyền lại đã được ký thác cho Giáo vụ sống động của Hội Thánh”. Như vậy, Giáo 
vụ thi hành nhiệm vụ trong sự hiệp nhất với tất cả cộng đoàn đức tin và “sốt sắng chăm nghe, 
cẩn thủ giữ gìn và trung tín phô diễn Lời ấy” vì Giáo vụ không ở trên Lời Thiên Chúa, nhưng 
là phò tá, chỉ được dạy điều đã truyền lại. 
 
 * Kinh Thánh trong sinh hoạt của Hội Thánh 
 
Với đoạn này, thực sự Hiến chế mới lướt được tranh luận đã nảy ra từ khi có phong trào Thệ 
phản. Hiến chế đã có được một giọng nói xúc động hướng về tinh thần hợp nhất Kitô giáo và 
mục vụ. Chương này được anh em Thệ phản chú ý hơn cả, và không còn cảm thấy ái ngại. 
 
Thái độ của chúng ta trước Sách Thánh cũng như trước Thánh truyền, là suy phục và kính 
tôn, như đáng lẽ phải có khi đứng trước Lời Thiên Chúa. Các giáo phụ, cũng như sách 
Gương phúc dõi theo sau (IV,2) đã không ngại đặt Kinh Thánh song song với Mình Thánh 
Chúa. Kinh Thánh là qui luật của Đức tin, vọng lại cho người mọi thời tiếng các Tiên tri và 
cả giọng nói của Chúa Kitô. Tín thư của Hội Thánh đều hứng cảm tự nơi đó : Kinh Thánh 
như vậy là một mãnh lực cho tâm hồn, nguồn suối cho sự sống thiêng liêng. (Hiến chế số 
21). Vì những lợi ích lớn lao như thế, Kinh Thánh đã tự mở ra cho Dân Chúa hưởng nhờ. 
Chính vì thế mà trong Hội Thánh đã phải có những bản dịch. Từ những ngày đầu, Kitô giáo 
đã nhận bản dịch Hilạp, gọi là bản Bảy-mươi, bản dịch mà ngày nay nhiều nhà chú giải nhận 
là được thần hứng. Bản này quả không chỉ là một bản dịch. Bản Bảy-mươi nhiều khi còn là 
một giải thích Luật cũ, và như thế làm tiến triển thêm mạc khải khi mạc khải phải lan đến 
một văn hóa khác. 
 
 Hội Thánh thời sau còn nhận nhiều bản dịch khác, thuộc phương Đông hay phương Tây, 
cách riêng bản La-tinh gọi là bản Phổ thông (Vulgata). Bản này đã được dùng làm bản công 
khai lâu đời trong Hội Thánh La tinh. Hiện tại, càng ngày càng cần phải có những bản dịch 
khác thuộc đủ mọi thứ tiếng trên thế giới. Và hoài bảo của Hội Thánh là mọi dân tộc đều có 
những bản dịch hay và dựa trên nguyên văn. Công đồng cũng đề cao việc cộng tác với anh 
em Kitô hữu ngoài Công giáo, để có được một bản dịch dùng chung (Hiến chế số 22). 
 
Có văn bản Kinh Thánh rồi, còn phải lo sao cho tín hữu đi sâu vào Lời Thiên Chúa. Bởi đó 
cần phải học hỏi kỹ hơn giáo huấn của Kinh Thánh, kèm với việc học các Giáo phụ, tức là 
những đấng giải thích trong truyền thống đức tin. 
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Cũng phải nói đến phụng vụ, nơi Hội Thánh công bố và làm cho Lời Thiên Chúa nên hiện tại 
cho đời tín hữu. Công việc ấy trước tiên là nhiệm vụ của các nhà chú giải, học hỏi theo 
hướng đi của Hội Thánh. Công đồng đã có những lời khích lệ, và tán thưởng những nhà chú 
giải thông thái, bù lại những buồn tủi của họ trước kia đã phải làm việc trong một bầu khí 
nghi kỵ (Hiến chế số 23). 
 
Rồi Hiến chế đề cập đến các môi trường sinh hoạt của Hội Thánh, trong đó Kinh Thánh phải 
được ngưỡng mộ, tra khảo : Thần học nhờ Kinh Thánh và Truyền thống mà được canh tân 
đổi mới luôn, Kinh Thánh là hồn của khoa Thần học, cũng như của giáo lý, giảng thuyết, 
nhất là giảng giải trong phụng vụ. Từ nay không còn được xảy ra cái nạn Thần học và Kinh 
Thánh tách rời, hay đối chọi nữa (Hiến chế số 24). 
 
Muốn cho viễn tượng cao đẹp ấy được thành sự, thì cần thiết là mọi người, linh mục, người 
dạy giáo lý, phải chuyên cần với “lectio divina”, tức là đọc và suy gẫm Thánh Kinh kèm với 
cầu nguyện. Những người có nhiệm vụ giáo huấn về đạo lý chỉ có thể chuyển lại Lời Thiên 
Chúa một các xứng đáng, một khi Kinh Thánh đã lấp đầy lòng trí họ. Rồi Hiến chế hiệu triệu 
toàn thể tín hữu, nhất là các tu sĩ nam nữ, phải chuyên cần đọc Kinh Thánh, hoặc nghe trong 
các lễ nghi phụng vụ, hoặc đọc riêng. Việc đọc Kinh thánh ấy còn phải được tiếp tục và đào 
sâu hơn trong những buổi hội để học Kinh Thánh. Có thế mới tránh được điều thánh 
Hiêrônymô đã than trách những kẻ đồng thời Ngài : “Không biết Kinh Thánh là không biết 
Chúa Kitô”. 
 
Sau cùng có lời nhắn nhủ các giám mục, những vị chăn chiên trong Hội Thánh lo việc cổ võ 
ấn loát những bản dịch trung tín, có chú thích, đặc biệt các bản dịch Tân ước và nhất là các 
sách Tin Mừng. Làm sao cho có cả những bản dịch thích ứng cho người ngoài Công giáo 
(Hiến chế số 25). 
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																																																QUI	ĐIỂN	-	CANON	
 
 
Trong Israel, rồi trong Hội Thánh thời các Tông đồ, có những thư tịch đã được sưu tập lại 
thành một Qui điển, tức là những văn thư được lấy làm qui luật cho đức tin và đời sống, bởi 
đã giữ lại Lời mạc khải của Thiên Chúa. Đó là những sách được gọi là : 
 
	 CỰU	ƯỚC  : nghĩa là những sách thuộc giao ước cũ. 
	 TÂN	ƯỚC     : nghĩa là những sách thuộc giao ước mới. 
 
Nhưng về Cựu ước chúng ta phải nói đến hai qui điển : 
 
Qui	điển	Hipri (các sách viết bằng tiếng Hipri) 
Qui	điển	Hilạp (các sách hoặc dịch, hoặc viết bằng tiếng Hilạp). 
 
Hiến chế Lời Thiên Chúa chỉ nhắc lại đức tin đã có về Qui điển. Và trong các chương III đến 
V, Hiến chế nói đến Sách Thánh nói chung, rồi đến Cựu ước và Tân ước, nội dung và giá trị 
của các sách ấy. 
Đây chỉ xin bàn sơ lược về vấn đề này. Trông cậy rằng những chi tiết ở đây giúp ích đôi 
phần những ai mới bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. (Các chương trên kia có thể có những điều 
khúc mắc phần nào. Những ai chưa quen biết vấn đề dành lại để nghiền ngẫm về sau). 
 
I.	CỰU	ƯỚC	THEO	TIẾNG	HIPRI. 
 
Văn kiện thứ nhất cho chúng ta một sổ lược kê các sách bằng tiếng Hipri là Lời tựa của sách 
Huấn ca, do tay dịch giả (viết vào năm 132 trước kỷ nguyên) : “Lề luật, các tiên tri và các 
thư trước khác kế theo, đã chuyển lại cho ta biết bao điều lớn lao”. Kiểu kê Sách Thánh 
như vậy vẫn còn hiện hành giữa người Dothái. Và Tân ước cũng dùng một kiểu kê sổ như 
thế (Lc24:44, nhưng thay vì “các thư-trước khác” thì nói đến sách tiêu biểu là Thánh vịnh). 
 
1.	LỀ	LUẬT	(	NGŨ	KINH)	
 
Đầu sổ các sách Cựu ước ta thấy có Torah, tiếng Hipri này có nghĩa là Lề	luật. Muốn cho 
đúng nghĩa hơn thì phải dịch là Giáo	điều, vì các sách ấy không chỉ có luật mà còn gồm bao 
nhiêu điều khác với mục đích dạy dỗ. Các sách ấy được gọi là Ngũ kinh (năm kinh điển) 
theo kiểu nói Hilạp : Pentateuchos ( năm cuốn). Năm cuốn sách đó là : 
 
 Kinh	Khởi	nguyên		 (Kn)	(Genesis,	Genèse)	
	 Kinh	Xuất	hành		 	 (Xh)	(Exodus,	Exode)	
	 Kinh	Lêvi	 	 	 (Lv)		(Leviticus,	Lévitique)	
	 Kinh	Dân	số		 	 (Ds)		(Numeri,	Nombres)	
	 Kinh	Thứ	luật		 	 (Tl	)		(Deuteronomium,	Deutéronome) 
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Về thời Chúa Yêsu và các Tông đồ, các sách này có uy tín tối cao đối với đạo Do thái. Trong 
đạo Do thái, sau khi đền thờ bị phá (năm 70 sau Kỷ nguyên) cho đến ngày nay, các sách vẫn 
giữ địa vị cao hơn các Sách Thánh khác. 
 
Các văn kiện xưa, ngay cả Tân ước (coi Mc12:19  Mt 8:4  Cv3:22  Rm9:15  10:5 2C3:15...), 
đều nói chung là “sách Môsê”. Kiểu nói này chỉ là một kiểu nói sẵn có vì ước lệ, không phải 
một quả quyết xác định tác giả. Vì không thể nào Môsê đã viết hay đọc cho thư ký viết tất 
cả. Có lắm dấu cho thấy các luật kê trong đó, đã xuất hiện và nhiều thời buổi khác nhau, và 
không thể dung hòa được với nhau. 
 
(Xin đan cử một thí dụ : Luật về bàn thờ và nơi tế tự. Có luật dạy chỉ được xây tế đàn bằng 
đá nguyên cả tảng, không được đẽo đục. Luật khác dạy làm tế đàn bằng đồng. Có luật dạy 
được xây bàn thờ bất cứ ở đâu, luật khác lại dạy chỉ có một nơi tế tự duy nhất (coi Xh20:24-
26  27:1-8  Tl 12:11). Có lắm điều lặp đi lặp lại. Một thí dụ : Thập giới được nói đến hai lần, 
dưới hai hình thức chẳng khác nhau bao nhiêu (Xh20:1-17 và Tl 5:6-22). 
 
Bây giờ khảo sát đến cách hành văn và từ ngữ, ta thấy năm sách này đã kết thành một bởi 
những đoạn rất khác nhau (Có thể so sánh truyện Tạo thành trong đoạn Khởi nguyên 1 và 
Kn2). Các học giả thường nhận có bốn giòng văn khác nhau, đã được đan kết lại một cách 
tinh vi (Bốn giòng văn đó là : 
 
 - Giòng văn Yahvít    (vì dùng Danh Yahvê ngay từ đầu)  
 - Giòng văn Elohit     (vì thường dùng Danh Thiên Chúa là Elohim)  
 - Giòng văn Thứ luật  (tất cả kinh Thứ luật) 
 - Giòng văn tư tế. 
                      
Cân nhắc tất cả những điều quan sát được trong khi đọc Ngũ kinh, và đối chiếu với lịch sử 
của Israel, người ta rút ra kết luật này : Ngũ kinh là một bộ sưu tập : Luật lệ có, giảng thuyết 
diễn từ có, trình thuật có – thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau, từ Môsê cho đến thế kỷ 
thứ 4 hay thứ 5 trước kỷ nguyên. 
 
(như vậy, Môsê như một môi giới mạc khải và Giao ước, lập luật về tế tự và pháp luật, là 
khởi điểm cho một truyền thống có tính cách qui luật, ký thác cho hàng tư tế. Hàng tư tế vun 
trồng vốn ấy làm cho truyền thống tiến triển về các định chế xã hội và tôn giáo, cùng về đạo 
đức. Công việc ấy được đúc kết từng đoạn hay từng chương lớn, trong những thư tịch tiêu 
biểu như Lời Thiên Chúa cho Israel. Sưu tập đầy đủ trong đó các bản văn được đâu lại, hình 
như có liên lạc với sứ mạng của Ezra (Ezra  7:14  25-26, Nêhêmya 8). 
 
Trong các sách ấy, ta thấy hòa lẫn với nhau năm yếu tố văn chương này : 
 - Một cái nhìn tổng quát trên nhân loại, có lẽ khá bi quan, nhưng cũng nói lên một hy 

vọng hứa hẹn cho mọi người (cách riêng Khởi nguyên đoạn I đến XI). 
 - Những ký ức lịch sử về việc thiên cư của các Tổ phụ, và việc Israel ra khỏi Aicập. Đó là 

hai “hồi” quan trọng nhất cho thiên triệu Israel được làm Dân chọn. 
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 - Những khúc trình thuật dài dòng hơn cho thấy thiên triệu ấy diễn tiến, thăng thầm. 
Những ký ức rất cựu trào đã được nhìn ngang qua một kinh nghiệm tôn giáo kéo dài đến 
muời hay mười hai thế kỷ. Chính nơi đây mà ta phải áp dụng quan niệm truyền thống tiến 
triển mới mong hiểu được nghĩa của thánh sử. 

 - Rồi đến những sưu tập luật lệ về sinh hoạt công cộng của Israel và về lễ bái tế tự. Các 
luật này đã lần hồi xuất hiện, từ thời Môsê (lối 1225) cho đến thời Đền thờ tái lập sau 
Lưu đày (từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 4). 

 - Những bài diễn từ hay giảng thuyết khuyên nhủ dân nắm giữ luật lệt và nói lên hậu quả 
thưởng phạt tùy theo thái độ của Dân đối với Giao ước. 

 
2.	CÁC	TIÊN	TRI.	
 
Tiên tri trong Qui điển tiếng Hipri có nghĩa rộng. Đó là những vị được thần hứng đã hoạt 
động để lãnh đạo Dân và cứu Dân khỏi tai này họa khác, là những kẻ đã đem lại cho Israel 
Lời Thiên Chúa, như chính Môsê đã làm xưa (Tl.18:15-2  ). Bởi đó, những ký ức về họ, việc 
họ làm, lời họ nói, cũng dần dà được ghi lại trong thư tịch. Những sách vì lý do ấy đã xuất 
hiện cũng có một uy tín như uy tín lời rao giảng của các vị đã có đối với người đồng thời của 
các ngài. Theo nhỡn giới ấy mà đã được cấu thành những sưu tập lịch sử mệnh danh là : 
 
CÁC	TIÊN	TRI	TIỀN : 
 
 - Sách Yôshua (Yôs) nói đến việc Israel chiếm Đất hứa dưới quyền lĩnh đạo của Yôsua. 
 - Sách Thẩm phán (Thp) (Judices, Juges) nói thời Israel ở Canaan từ Yôsua cho đến khi 
lập vương quyền. 
  - Hai Sách Samuel (1-2) (Samuel) nói đến vai trò của Samuel khi lập vương quyền, và 
truyện Saul và Đavít. 
  - Hai Sách Các Vua (1-2V) (Reges, Rois) thuật lại truyện Salômôn, truyện các vua dòng 
họ Đavít ở Yuđa, và các vua ở Israel (tiếng này giới hạn trong Nước Bắc gồm 10 bộ tộc.) 
 
Trong loạt sách này, loại văn lịch sử càng ngày càng đúng nghĩa hơn. Sách Các Vua được 
tổ chức theo trình tự niên biểu, và đối chiếu nhân vật và biến cố của hai nước Yuđa và Israel. 
Rồi đến những nhân vật mà ta thường danh cho biệt hiệu Tiên tri. Còn người Do thái lại gọi 
là : 
 
CÁC	TIÊN	TRI	HẬU	:	
 
 - Ysaya (Ys), Yêrêmya (Yr), Ezêkiel (Ez). 
 - 12 tiên tri nhỏ :  
Hôsê (Hs), Yôel (Yô), Amos (Am), Abđya (Ab), Yôna (Yôn), Mica (Mi), Nahum (Na), 
Habacuc (Ha), Sôphônya (So), Haggai (Hag), Zakarya (Za), Malaki (Ma). 
Loại sách này cựu trào, phần nhiều đã dựa trên những ký ức đồng thời của nhân vật 
chính, nhưng nhiều khi phải nhận là có tay người thời sau soạn thêm hay nhuận chính. 
Có những sưu tập sấm ngôn còn bỏ ngỏ mãi lâu sau thời các tiên tri. 
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Loại sách Tiên tri tiền và hậu đối với đạo Do thái cũng có tính cách Qui điển, làm qui luật 
cho đạo, nhưng không cốt thiết bằng Torah (Ngũ kinh). Vào thời Chúa Yêsu, những nhóm 
như bè Sađóc và người Samarie vẫn không công nhận các sách ấy làm qui luật cho đạo 
Yahvê. Còn Tân ước lại rất thường nói đến : “Lề luật và Tiên tri” (Mt5:12  11:13  Lc16:16  
Yn1:45  Cv13:15...) và nhận là có uy tín như nhau. 
 
3.	CÁC	TRƯỚC	TÁC.	
 
Loại sách này muộn thời hơn và phức tạp hơn. Kinh thánh bằng tiếng Hipri kê thứ tự như 
sau:  
 - Thánh	vịnh (Tv) (Psalmi, Psaumes), Những bản kinh hát ở Đền thờ. 
 - Yob (Yb), suy về phúc họa và lành dữ. 
 - Cách	ngôn (Cn) (Proverbia, Proverbes), Những châm ngôn của các hiền nhân Israel.  
 - Ruth, một truyện đạo đức -cái hiếu của Ruth, một nàng dâu - đã làm cho bà nên bà tổ 
của hoàng tộc Yuđa (Truyện này thường được đặt sau sách Thẩm phán theo Kinh Thánh 
Hilạp). 
 - Diệu	ca (Dc) (Cantica canticorum, Cantiques des cantiques), Những bài thơ tình được 
chuyển nghĩa để hát lên nỗi hân hoan của Israel và Thiên Chúa Israel thờ đã được tái ngộ. 
 - Giảng	viên, hay Qohelet (Gv) (Ecclesiaste/s/) : Suy tư trên sự đời. 
 - Aica	 (Ai) (Lamentationes, Lamentations) (thường sắp sau sách Yêrêmya, theo Kinh 
Thánh Hilạp). 
 - Esther (Es), Truyện điển hình về việc Israel thoát nạn. 
 - Đaniel (Đn), Có những đề tài này : suy tư về lịch sử, khích lệ những người phải chịu 
khổ vì đạo Do thái năm 165 trước Kỷ nguyên, lời tiên tri về Nước Thiên Chúa đến. 
(Kinh Thánh Hipri đặt Đaniel vào loạt Thư-trước, vì xuất hiện muộn. Còn Kinh Thánh Hilạp 
đặt Đaniel vào loạt các tiên tri vì nội dung. Quả thực sách này có giáo huấn quan trọng về 
Mêsia (Con Người) và về sự kẻ chết sống lại). 
 - Ezra và Nêhêmya (Er, Nê), Bản điều trần của hai nhà cải cách đạo Do thái vào thế kỷ 
thứ 5 về sứ vụ của họ, cùng những hồ sơ liên hệ. 
 - Ký	sự (1-2Ks) (Paralipomena, les Chroniques), Toát lược lịch sử từ khởi thủy nhân 
loại cho đến cuối thời các Vua. (Kỳ thủy, ba sách Ký sự, Ezra và Nêhêmya là một toàn thư 
duy nhất, có lẽ do cùng một soạn giả). 
 
Loạt sách này lâu ngày không được xác định minh bạch. Lối năm 90 sau Kỷ nguyên Hội 
đồng Do thái tại Jamnia, gồm những luật sĩ Biệt phái, có thái độ chống đối với bè Essêni và 
Kitô giáo, đã ấn định Qui điển Hipri : Một sổ công khai gồm có 24 sách (hay 22 nếu liệt 
sách Ruth chung với sách Thẩm phán, và Aica với sách Yêrêmya). 
 
II.	CỰU	ƯỚC	THEO	TIẾNG	HILẠP	
 
Từ thế kỷ thứ 3 trước Kỷ nguyên đã có một bang Do-kiều đông đảo ở Alexandria (Alexandre 
đại đế đã lập thành này, năm –331). Do-kiều ở đây chuyển qua tiếng Hilạp tức là tiếng của 
các Vua Ptôlêmê đã chiếm đóng toàn cõi Aicập từ Alexandre trở đi. Và như thế chẳng bao 
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lâu phải cần đến một bản dịch Kinh Thánh. Cùng những sách có trong Qui điển Hipri, người 
Do thái ở đây đã đem theo ít sách khác, và tạo nên một Qui điển mới mệnh danh là Bản Bảy 
mươi (một tương-truyền cho rằng chính vua Ptôlêmê II (285-246) đã mời 70 (hay 72) cụ 
rabbi chuyển Torah qua tiếng Hilạp). Kitô giáo lan rộng trong thế giới Hilạp. Kitô giáo lan 
rộng trong thế giới Hilạp đã nhận bản dịch này. và từ cuối thế kỷ thứ I bản Bảy mươi chỉ còn 
lưu tồn trong Kitô giáo. 
 
Ta gặp thấy sổ ghi đầy đủ những sách này trong Hội Thánh La-tinh trước hết. Sổ cựu trào 
nhất lên đến thế kỷ thứ 3, và sổ có tính cách công khai đã được thiết lập trong Công đồng 
thành Hippona, ở Phi châu năm 393. Sổ này người ta còn gặp thấy trong các thư tịch của 
các Đức Giáo Hoàng Innocentê I (401-417) và Gelasius (492-496). 
 
Kinh Thánh Hilạp gồm có tất cả Kinh thánh Hipri. Ngoài ra còn thêm những sách này trong 
loại thư-trước : 
 
 - 2 truyện đạo đức   :  Tobia (Tb) 
        Yuđita (Yđt) 
 - 2 sách lịch sử  :  I-II Macabê (1-2M) 
 - 2 sách Khôn ngoan  :  Sách Khôn ngoan (của Salômôn) 
        (Kng) (Leber Sapientiae, Le Livre de la Sagesse). 
         Huấn ca (Hc) (Ecclesiasticus, Ecclésiastique (Siracide) 
 - Một sách soạn theo tinh thần Yêrêmya và gán cho thơ ký của Yêrêmya là Baruc, 
 - Những bổ túc cho các sách Esther và Đaniel. 
 
Ngoài ra các thủ bản và sổ xưa để lại còn kèm thêm những sách khác nữa (như sách Hênóc). 
Những sách này sau đã bị loại ra. Như thế, ta thấy được là giới hạn Kinh Thánh Hilạp có một 
thời còn bất định. 
 
Các sách Kinh Thánh Hilạp không có trong Kinh thánh Hipri, được gọi là Qui điển thứ 
(Deutérocanoniques). Nhưng ngoại trừ những phần bổ túc của sách Esther, Baruc 4:5-5:9, 
và sách Khôn ngoan, thì tất cả các sách Qui-điển-thứ khác đều có nguyên văn Hipri hay 
Aram. Sách thứ 2 Macabê chỉ là một bản toát yếu, thích nghi sách của Yasôn người Kyrênê 
(2M2:19-30) ra tiếng Hilạp. Thỉnh thoảng người ta còn tìm ra được những di tích của nguyên 
văn, hoặc trong các văn kiện Qumran (Tobia, Huấn ca), hay là Masađa (Huấn ca), hoặc ở 
Ghêniza tại Cairô (Huấn ca). 
 
Trong Hội Thánh cũng có một thời nảy ra khuynh hướng muốn hạn chế Qui điển vào Kinh 
Thánh Hipri. Thánh Hiêronymô chuộng varitas hebraica - xác thực nơi bản Hipri - cũng 
đồng ý như thế trong công việc nghiên cứu khoa học của ngài. Khuynh hướng này đã giúp 
loại ra khỏi Qui điển những sách mạo nhập muộn thời, hay những quyển trùng với 
những sách đã có trong Qui điển, hay là giá trị chẳng có bao nhiêu. Tuy vậy, không phải 
tất cả Hội Thánh đều đã chấp nhận khuynh hướng này. Hội Thánh vẫn giữ Qui điển Hilạp. 
Và ngay cả thánh Hiêronymô cũng dịch những sách không có trong Kinh Thánh bằng tiếng 
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Hipri. Nhân lúc dịch sách Tôbia, ngài viết : “Tôi đành lòng không đồng ý với Biệt phái để 
phục vụ các Giám mục” (2). Hiện nay trong Kitô giáo, chỉ có Thệ phản mới loại ngoài Qui 
điển những sách không có trong Kinh Thánh Hipri. Thái độ ấy đã hẳn là không đúng với 
truyền thống của Hội Thánh từ những ngày đầu. 
 
Bởi Truyền thống Hội Thánh xưa, kế thừa cách xử sự của các thánh Tông đồ, đã tìm 
trong bản Bảy mươi kiểu diễn đạt thần học căn bản, y nhận trong đó có sự tiến triển về 
đạo lý so với nguyên văn Hipri, và dùng tất cả các sách Kinh Thánh Hilạp, coi như văn 
bản được thần hứng, có giá trị làm qui luật về mạc khải, nên hiện nay nhiều tác giả nhận 
bản dịch Bảy mươi cũng là sách được thần hứng, tuy Hội Thánh chưa tuyên bố công khai 
và nhiều người khác vẫn còn coi như một vấn đề tranh luận. 
 
QUI	ĐIỂN	TÂN	ƯỚC	
 
Một văn kiện bằng tiếng Latinh, viết vào lối cuối thế kỷ II đã giữ lại một sổ các sách Tân ước 
- mệnh danh là Qui điển Muratori - (tên nhà bác học đã khám phá ra và ấn hành Qui điển này 
năm 1740). Sổ tuy khiếm khuyết và mất khúc, cũng đã cho thấy cách chia các sách Tân ước 
như ta vẫn có ngày nay : 
 
  - Bốn sách Tin mừng 
  - Công vụ các Tông đồ 
  - Các thư của thánh Phaolô, có 13 thư. 

 - Các thư chung, (được coi như thư viết chung cho cả Hội thánh. Chúng ta có 7 thư, Qui 
điển Muratori chỉ biết có 3 thư của Yuđa và 2 thư của Yoan). 

  - Khải huyền của Yoan. 
 
Mãi đến năm 367, nhờ một bức thư của thánh Athanasiô, chúng ta mới có được một sổ đầy 
đủ. Sổ ấy được đúc lại nhiều lần và được nhiều Công đồng y nhận. Trong mấy thế kỷ đầu, 
chúng ta thấy : Sách Khải huyền, thư cho tín hữu Hipri, và thư này thư khác trong số 7 thư 
chung, bị công kích hay không được công nhận, quyển nơi này, quyển nơi khác. Khó khăn 
chính là vì không ai biết chắc chắn tác giả của những văn kiện ấy là ai? Thời xưa, vấn đề tác 
giả có một tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định tính cách Qui điển cho một cuốn 
sách. Nhưng sau cùng, để thẩm định về giá trị của các thư tịch đối với đức tin, thì cách xử sự 
của Hội Thánh sẽ là tiêu chuẩn cuối cùng, và chính cách xử sự ấy đã thanh toán mọi mối 
hoài nghi. 
 
1.	CÁC	SÁCH	TIN	MỪNG.	
 
Trong vài hàng mà muốn nêu lên tất cả những nét đặc sắc của mỗi Tin mừng thì thật là khó. 
Nhưng cũng nên lưu tâm đến các sách ấy hơn những sách khác, đúng như Hiến chế “Lời 
Thiên Chúa nói : ‘Ai lại không biết trong tất cả Kinh Thánh, ngay cả Kinh Thánh Tân ước, 

                                                
2 Coi Hội đồng Do thái tại Jamnia trong đó người Do thái, phần nhiều là Biệt phái, xác định qui điển Hipri chỉ có 24 sách, 
còn loại đi những sách khác. Trong số bị loại có sách Tôbia. 
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các sách Tin Mừng, một cách đích đáng, đã giữ phần ưu hạng, bởi lẽ các sách ấy là tang 
chứng đặc biệt về đời sống và đạo lý của Lời Nhập thể, Cứu Chúa của ta’.” (Hiến chế, số 
18). 
 
TIN	MỪNG	MARCÔ.	
 
Tin Mừng Marcô ngắn nhất, và theo các nhà bình luận ngày nay, Tin Mừng Marcô là sách 
Tin Mừng cựu trào nhất, viết vào khoảng ít lâu trước khi Đền thờ Yêrusalem bị phá, năm 70. 
Marcô đã chọn lựa một số trình thuật và là lời của Chúa với mục đích là loan báo Tin Mừng 
khi mới tiếp xúc lần đầu (Bình luận nói : Marcô doãn lại Kerygma tiên khởi, còn các Tin 
mừng khác có tác dụng giáo huấn cộng đoàn hơn). Chúa Yêsu hiện tỏ như Đấng toàn 
thắng mọi quyền phép quỉ ma (Mc1:13...), Đấng tha tội và chữa lành các thứ tật bệnh 
(Mc2:12...). Ngài thực là Con Thiên Chúa (Mc15:39) và đã toàn thắng sự chết. Đó là những 
lời tiên khởi của Tin Mừng (như ta đọc thấy trong các bài giảng Công vụ). 
 
Marcô - truyền thống gọi là thông ngôn của Phêrô - thực đã vọng lại tiếng nói của một chứng 
nhãn tiền, hồn nhiên, tự nguồn, về Tin Mừng Chúa Yêsu rao giảng : Nước Thiên Chúa 
(Mc1:15), lớn lên dần dần (các ví dụ : Mc4), các môn đồ đi loan báo (Mc6:7-13), sau cùng 
Nước sẽ thắng (Mc13), mạnh dạn dấn mình vào đó, tức là sự sống đời đời (Mc10:17-27  
12:18-27). 
 
Marcô chỉ trình bày đôi ba lần giáo huấn luân lý và đạo đức. Duy có điều răn yêu mến là 
được đề cao (Mc12:28-34). 
 
TIN	MỪNG	MATTHÊU.	
 
Bổ khuyết cho chính điều Marcô còn để lừng chừng. Giáo huấn được đề cao, bên cạnh việc 
làm chứng về Tin mừng. Nước Trời đã được thành lập nơi cộng đoàn những kể tin, Hội 
Thánh (có cả một diễn từ về Hội Thánh, Mt18). Sinh hoạt phục vụ Nước Trời phải được 
sống nghiêm chỉnh cho đến ngày phán xét. 
 
Các giáo huấn của Chúa được xếp đặt lại theo đề tài. Bài giảng trên núi là một đoạn rất sáng 
sủa về bố cục. Matthêu có tính cách một ký lục, am tường Kinh Thánh Cựu ước. Truyền 
thống nói Tin mừng Matthêu được viết cho người Do thái. Điều ấy, ta cũng có thể hội ra 
được trong bản văn. Nhờ đó, Hội Thánh đã hấp thụ được cả sự khôn ngoan thực tiễn của các 
Rabbi. 
 
Nhờ có nhiều lời của Chúa, lại thêm lối hành văn dễ dãi, từ ngữ minh bạch, điệu văn điều 
hòa, giọng nói nghiêm trang, nên Tin Mừng Matthêu được quí chuộng đặc biệt trong Hội 
Thánh xưa kia. Chú giải Tin Mừng thời Giáo phụ đều hướng về Matthêu.  
 
Tin mừng Matthêô có lẽ chỉ thành hình được vào lối năm 80. 
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TIN	MỪNG	LUCA.	
 
 Thuật lại tín thư Tin mừng gần giống như Marcô, và chuyển lại giáo huấn đạo đức tương tợ 
như Matthêu. Đặc sắc của Luca ở nơi phương pháp trình bày và kiểu văn vẻ mà người thời 
nay có thể ưa thích. Ngài viết cho một tín hữu học thức, nhưng muốn tìm hiểu hơn nữa. Theo 
Luca thì cách tối hảo để làm chứng về Chúa Kitô, là thuật lại một cách xác đáng điều các 
chứng nhân đi trước đã nói (Lc1:1-3). Và Luca đã ra công tham khảo để có thể kê ra rõ rệt cả 
niên biểu (Lc3:1). 
 
Những đoạn Marcô và Matthêu sưu tập về lời của Chúa, như Bài giảng trên núi, hay các ví 
dụ, thì Luca cứ để tách riêng ra. Nhờ vậy, chúng ta có thể biết được các sưu tập ký ức và lời 
của Chúa đã được thành hình qua những giai đoạn nào. 
 
Luca soạn tác có văn vẻ. Nhưng nhiều khi để lộ ra nguồn văn sử dụng bằng những kiểu nói 
Aram hay bình dân, và cũng nên để ý, Luca thường cố uốn nắn văn theo kiểu trước thuật của 
Bản dịch Cựu ước Hilạp. Một vài khi cũng tự soạn lại tài liệu sẵn có, nhưng một cách tế nhị. 
So với Matthêu và Marcô, thì đặc sắc của Luca, là làm nổi bật dung mạo nhân hiền của 
Chúa, Đấng đã tiếp đón những kẻ nghèo hèn, và tội lỗi, làm cho những người đồng thời phải 
phật lòng. Nhưng Luca cũng giữ lại ít lời rất nghiêm khắc (Lc6:24-26  16:19-31). 
 
Tin Mừng Luca được soạn vào khoảng sau năm 70 đến 80. Tuy muộn, nhưng sách của Luca 
thực là văn kiện quí báu hướng dẫn ta tìm hiểu những khía cạnh rất cựu trào của lời rao giảng 
tiên khởi, cùng với sách Công vụ là pho thứ của bộ sách biên soạn về những thời đầu của 
Hội Thánh. 
 
Tin Mừng Luca nhắm đến cái tinh thần đứng trước Tin Mừng, hơn là nhắm đến cộng đoàn 
phải sống toàn thể làm sao. Sách đáp ứng cho công việc tham khảo uyên thâm mà cũng rất 
hấp dẫn và phong phú đối với những ai muốn suy niệm riêng tư. 
 
TIN	MỪNG	YOAN.	
 
Trước hết vẫn là chứng tá cho sự nghiệp Chúa Yêsu, Con Thiên Chúa, như ba Tin Mừng 
trên. Trong cả bốn trình thuật, các phép lạ Chúa làm là “dấu” để người ta thấy mà nhận biết 
việc can thiệp cứu rỗi của Thiên Chúa (Yn1:14  20:30-31). Nhưng có điều khác khi chúng ta 
đọc và so sánh cả bốn trình thuật với nhau : Ba Tin mừng trên, xác tín kia được sống, được 
diễn tả ra bằng những trình thuật dung dị, hoạt bát, còn trong Tin mừng Yoan, xác tín hóa 
thành suy tư và diễn tả ra bằng những diễn từ (Yn2:18  4:48...) 
 
Mầu nhiệm Con Thiên Chúa được quả quyết, nhưng cũng được suy ngắm một cách thâm 
thúy. Trong Lời tựa, ta có chính lời của tác giả. Mà trong các diễn từ của Tin Mừng, ta cũng 
có cùng một điệu văn. Vậy ! Chính Yoan suy ngắm về lời của Chúa Yêsu, và đã khám phá ra 
sự hiệp thông sâu thẳm giữa Thiên Chúa và Con của Người. 
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Trong Tin Mừng, họa hiếm Yoan mới nói đến Nước Thiên Chúa. Yoan thấu triệt cái sâu 
thẳm bên trong của Nước Thiên Chúa, đó là sự sống. Chính các thực tại này là điều được 
Yoan diễn đạt từ đầu chí cuối trong Tin Mừng của Ngài (Yn1:4  20:31). 
 
Dẫu vậy Tin Mừng Yoan không phải là một chương suy luận, siêu lịch sử. Yoan giữ lại 
cho ta những chi tiết lịch sử, mà ta không gặp được trong các Tin Mừng khác : Thí dụ như 
những lần Chúa Yêsu đã lên Yêrusalem và hoạt động ở đó. Và còn những chi tiết khác rất 
đặc biệt, chỉ có thể do tự một nhân chứng nhãn tiền, người môn đồ Chúa Yêsu yêu mến. 
Nhưng sắc thái độc đáo của Tin Mừng Yoan đã tiêu biểu cho một nhân vật trổi trang về đời 
sống bên trong sâu thẳm, và một môi trường tư tưởng, tức là tư tưởng trừu tượng. Tin Mừng 
Yoan vì thế mà được thần học suy luận ngưỡng mộ, và những người chiêm nghiệm quí 
chuộng cách riêng. 
 
Tin Mừng Yoan được viết vào cuối thế kỷ thứ nhất. 
 
2.	THƯ	TỊCH	CÁC	TÔNG	ĐỒ	
 
2.1	CÔNG	VỤ	CÁC	TÔNG	ĐỒ.	(Cv)	(Acta	Apostolorum,	Actes	Apôtres).  
 
Sách này thuộc loại lịch sử, theo kiểu các sử gia thời xưa đã viết. Thánh Luca sưu tập các 
truyền tụng cựu trào nhất về các Giáo hội Phương đông (cách riêng Yêrusalem và Antiokia) 
(Cv 1-15), rồi thuật lại những ký ức có trực tiếp về Phaolô và các bạn đồng hành cho đến lúc 
Phaolô tới Rôma (Cv 6-28). Và sách kết thúc với việc Phaolô bị giam lỏng ở Rôma và làm 
chứng về Chúa Kitô nơi Kinh đô đế quốc ngoại đạo. 
 
Nhờ sách Công vụ chúng ta cắm chặng được việc khuếch trương Hội Thánh trong thời này. 
Và nhờ những lược thuật của Công vụ, các thư của thánh Phaolô mới có thể sắp lại được 
theo thứ tự thời gian. Trong Qui điển, các thư ấy được sắp theo thứ tự dài ngắn. 
 
2.2	CÁC	THƯ.  
 
Được viết theo một loạn văn rất uyển chuyển : Như thư từ thường có, các thư thánh Phaolô 
pha lẫn tin tức, dự định, lời thân thiết, giải đáp cho những vấn đề tín hữu đã gửi đến. Nhưng 
thường thánh Phaolô diễn giải tư tưởng của Ngài kỹ hơn và có khi lại có cả một thiên giáo lý 
uyên thâm. Những thư như vậy, chắc tác giả đã có ý viết, để người ta chuyển xa hơn là một 
Giáo hội địa phương. 
 
 - Trong thời truyền giáo tại Corinthô ở Hilạp (năm 51-52), thánh Phaolô đã viết 2 thư 

cho tín hữu Thêsalonikê (1-2Th). 
   - Trong khoảng gần 3 năm ở Êphêsô tại Tiểu á (năm 54-57), lần lượt viết ra : 
  + Thư I gửi tín hữu Corinthô (1C) 
  + Thư gửi tín hữu Galat (Ga) 
  + (có lẽ) Thư gửi tín hữu Philip (Ph). 
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   - Trong khi ngang qua Makêđônia, thánh Phaolô đã viết : 
 + Thư 2 gửi tín hữu Corinthô (2C) và khi đến Corinthô, ngài đã gửi một thư quan   

trọng, trước thuật một cách khéo léo, và đạo lý khơi nguồn trong thư Galat nay 
được tổ thuật rạch ròi : 

  + Thư gửi tín hữu Rôma (Rm) (năm 58) (năm 60-62). 
   - Trong thời cấm cố ở Rôma, thánh Phaolô đã viết : 
  + Thư gửi Philêmôn (Phm), thư này ngắn nhất và riêng tư nhất. 
  + Thư gửi tín hữu Colôsê (Co) (Xưa thường đặt: Thư gửi tín hữu Philip (Ph) 
Các thư này được mệnh danh là Ngục trung thư (thư viết ở trong tù). 
        - Sau khi được tha bổng (năm 62), thánh Phaolô lại đi truyền giáo nhiều nơi. Công cuộc 

truyền giáo này tiến hành như thế nào, không có trình thuật nào nói lại. Theo như 
người ta vẫn nghĩ, thì ngài đã viết : 

  +Thư 1 gửi Timôthê (1Tm) 
  +Thư gửi Titô (Tt). 

Rồi sau cùng ngài lại bị bỏ tù, và hình như ngài không trông thoát khỏi án chết, đó là 
tình cảnh chúng ta gặp trong : 

  + Thư 2 gửi Timôthê (2Tm) 
 
Cả ba thư này có nhiều điểm tương đồng. Có thể là một thông điệp về việc tổ chức các Giáo 
hội đã được chêm vào. Bởi tính cách mục vụ đó, mà ba thư này được danh là Mục thư 
(những thư bàn về mục vụ). 
 
       - Với 13 thư của thánh Phaolô ấy, người ta thường kê : Thư gửi tín hữu Hipri (Hr). Đây 

là một thiên luận về công việc cứu chuộc của Chúa Kitô theo hình bóng Ngày lễ Đền 
tội với việc Thượng tế vào nơi Cựu thánh. Khó mà biết ai đã viết thư này (có người 
nghĩ đến Apolô, Cv18:24-28), và đã viết nhân hoàn cảnh nào. 

 
2.3	CÁC	THƯ	CHUNG	
 
Bảy thư này cũng có tính cách đại đồng như thư gửi tín hữu Hipri (có lẽ trừ ra thư 2Yn và 
3Yn). Thứ tự trong Qui điển là thứ tự thư dài trước, thư ngắn sau. 
 
- Thư	của	Yacôbê (Yc), tranh luận về tác giả, nhưng chắc chắn là do một người Kitô hữu 
gốc Do thái. Thư tịch có tính cách một tiểu luận về đạo đức luân lý. 
 
- Thư	I	của	Phêrô (1P) viết vào thời thánh Phêrô ở Rôma, trước khi chịu tử đạo. Thư chịu 
ảnh hưởng đạo lý của Phaolô, nhưng dội lại những truyền thống có Phêrô làm đại diện. Thư 
nói rõ là đã được soạn ra do tay Silvanô. Silvanô đã là bạn đồng hành truyền giáo của Phaolô 
(Cv15:40  1-2Th1:1) nên không lạ gì là thư vọng lại đạo lý của Phaolô. 
 
- Thư	II	của	Phêrô (2P). Nói là của Phêrô, chứ thực ra - phải nói có lẽ thư này là văn kiện 
muộn thời nhất của Tân ước (có tác giả xuống mãi đầu thế kỷ thứ 2). Cùng với thư này phải 
nói đến : 
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Thư	của	Yuđa (Yđ). 
 
Hai thư này lấy uy tín của hai vị tông đồ để nói lại đạo lý Kitô giáo cách tổng quát, nhân vì 
lạc đạo bành trướng. Thư 2P đã dựa trên thư của Yuđa, vì thế mà có những đoạn dài trùng 
nhau. 
 
- Ba	thư	của	Yoan (1-2-3Yn) : Hành văn và đạo lý cho thấy ba thư do chính tay đã viết ra 
Lời tựa Tin Mừng thứ tư và nhiều đoạn trong các diễn từ trong Tin mừng. Một nhân vật 
lỗi lạc, chính vị Tông đồ Yoan, nhưng hình như xung quanh có cả một nhóm môn đệ cũng 
tham dự vào công việc. 
 
Cuối Qui điển Tân ước, có sách Khải huyền của Yoan. Sách này khác hẳn các sách Tân ước 
trên. Sách dùng rất nhiều hình ảnh lấy tự Cựu ước, nhất là sách Đaniel và Êzêkiel. Ngay 
từ thời xưa, các học giả Kitô giáo đã hoài nghi về tác giả, không tin là Yoan tác giả Khải 
huyền là chính Yoan Tông đồ. Còn hoàn cảnh trong đó sách đã được soạn ra, đọc ngang qua 
ta cũng có thể biết được - Sách chắc được viết trong vùng Tiểu á, và theo truyền thống tự 
thánh Irênê, thì sách đã được viết trong thời kỳ cấm đạo quan trọng thứ nhất, dưới thời hoàng 
đế Đomitianô (81-96). 
 
Ngang qua những hình ảnh tượng trưng có khi phiền toái, người đọc phải biết nhận ra lòng 
tin không nao núng vào cuộc toàn thắng cùng tận của Đấng đã chết và sống lại. Chiên con đã 
chịu tế sát cầm tất cả bí quyết lịch sử tượng trưng nơi sách có bảy ấn. 
 
CỰU	ƯỚC	
 
Muốn trình bày Cựu ước một cách vắn tắt là điều khó. Hiến chế Lời Thiên Chúa nói sơ lược 
về Thánh sử Cựu ước, nhưng quan tâm nhiều hơn vào sự tương quan giữa Cựu ước và Tân 
ước (Hiến chế, IV). 
 
Thiết tưởng cũng cần phải biết chính Cựu ước là gì? 
 
Lời Thiên Chúa trong Cựu ước được ban bố làm sao, và đừng biết một cách quá khiếm 
khuyết để tránh những áp dụng tự tiện, vì phải công nhận Cựu ước là cả một chặng đường 
trong Thánh sử. Trong giai đoạn ấy, thực sự Thiên Chúa đã tỏ mình ra, và người ta đã thờ 
phượng Thiên Chúa như Người muốn. Cùng với học giả C.H.Dodd, xin phát họa lại những 
nét chính của Cựu ước trong những trang sau đây. 
 
Trên kia chúng ta đã biết những sạch Cựu ước là những sách nào. Nhưng trước khi trình bày 
Cựu ước, thiết tưởng người học Cựu ước, dẫu mới bắt đầu, cũng nên ghi lấy tóm tắt niên 
biểu các sách Cựu ước, một niên biểu mà bình luận về Kinh thánh ngày nay thường nhận. 
 
SẮP	THEO	CÁC	THẾ	KỶ	TRƯỚC	KỶ	NGUYÊN	
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XIII Xuất hành khỏi Aicập 
XII  Định cư ở Palestine 
XI  Chinh chiến với các dân Canaan 
  Thành lập quân chủ (Đavít : -1000) 
  Truyền khẩu (luật lệ, truyền kỳ, thi ca) còn lưu lại trong các sách thời sau). 
X  Ký sự của triều vua (sau đã sát nhập vào các sách) 
IX  Luật lệ và truyền tụng xưa được san định thành những sưu tập : Sưu tập của Yuđa  
  (Yavít), và Sưu tập của Israel (Elohit), sau này đã được sát nhập vào Ngũ kinh. 
VIII Amos, Hôsê, Mica, Ysaya (Samarie thất thủ -721) 
VII Cải cách tôn giáo của Yôsya (-621) 
  Kinh Thứ luật, Yêrêmya, Sôphônya, Nahum. 
VI  Habacuc (Yêrusalem thất thủ -587) 
V  Luật lệ và sử quan tư tế (Văn kiện Phaolô) soạn theo các truyền thống có trước. 
  Yôel. Malaki. Abđya ? Yob? Cách ngôn? Diệu ca? Ruth? Nhiều Thánh vịnh. 
IV   Nhuận chính Ngũ kinh (J.E.P. và Thứ luật). 
III  Ký sự, Ezra-Nêhêmya. Zakarya 9-14. 
  Yôna. Tôbia. Giảng viên (Qohelet), Esther. Bản dịch LXX. 
II  Huấn ca. Đaniel. 1-2 Macabê. (Ngụy thư : Hênóc) 
I  Khôn ngoan. 
 
ÍT	ĐIỀU	NHẬN	XÉT	
 
ĐỊA	VỊ	CHÍNH	YẾU	CỦA	CÁC	TIÊN	TRI.	
 
Thoáng coi qua niên biểu, ta thấy là không có sách Cựu ước nào theo hình thức cuối cùng 
còn lưu lại trong Qui điển mà lại có trước thế kỷ thứ 9 trước Kỷ nguyên. Trước đó, đã có 
những truyền thống khẩu truyền và những biên niên ký cùng những hồ sơ. Nếu có lưu lại 
được là nhờ các tác giả thời sau thâu lượm. Còn các sách Cựu ước trong Qui điển đều được 
viết từ thời các tiên tri lớn về sau, tức là từ giữa thế kỷ thứ 8, với Amos, Hôsê, Mica, Ysaya. 
Vậy chính sự nghiệp của các tiên tri ấy đã định đoạt, trực tiếp hay gián tiếp, cho tính cách 
của Qui điển Kinh Thánh. Họ đã in dấu của họ, cách này hay cách khác trên toàn bộ Kinh 
Thánh Cựu ước. 
 
Một phần lớn những tài liệu có trước các tiên tri đã do từ những thời xa xưa để lại. Giá trị 
của các truyền tụng ấy cho ta thấy cái tính cách thực là nhân loại của thánh sử. Lịch sử mạc 
khải không căn cứ trên một nhân loại lý tưởng, nhưng trên những tình cảm,  những phản ứng 
nhân loại cơ bản, có khi man rợ là đàng khác, những điều mà sinh hoạt thời nay, dẫu có 
phiền phức và văn minh mấy, vẫn còn bị chi phối. Bởi tính cách nhân loại muôn thuở, và nền 
móng ấy, mà những truyện xưa của Kinh Thánh vẫn còn hấp dẫn. Đó là nói về các tài liệu sử 
dụng. Chứ các sách trong đó truyền tụng còn lưu lại đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của các 
tiên tri. Những truyện ấy nếu có được ý nghĩa cho tôn giáo, thì đều do giáo huấn của các tiên 
tri hướng đạo mà có. 
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LƯỢC	SỬ	THỜI	CÁC	TIÊN	TRI.	
 
Vì vai trò của các tiên tri quan trọng như thế đối với mạc khải Cựu ước, nên chúng ta khởi sự 
với các tiên tri, những vị đã giảng giải và trước thuật trong vòng hai thế kỷ đi từ giữa thế kỷ 
thứ 8 đến giữa thế kỷ thứ 6, sớm muộn hơn vài chục năm. 
 
Vào giữa thế kỷ thứ 8, dân của Cựu ước chia làm hai tiểu quốc, chủng tộc và ngôn ngữ tương 
đồng, chiếm khoảng giữa giải đất ngày nay gọi là Palestine : Nước phía Nam là Yuđa, có 
kinh đô là Yêrusalem. Nước phía Bắc gọi là Israel (cũng gọi à Ephraim) có kinh đô là 
Samarie. Hai nước nhỏ bé, rất bé mà lại bị cái số phận làm trái độn cho hai cường quốc thời 
bấy giờ là Assur và Aicập. Chính việc tranh hùng của hai cường quốc này đã làm bối cảnh 
cho tất cả bao thảm kịch mà hai nước Israel và Yuđa phải hứng chịu 
 
Vào giữa thế kỷ thứ 8, tình thế Palestine nói được là khả quan. Dân chúng con được an cư 
lạc nghiệp. Nước Israel phía Bắc, lúc bấy giờ,  dưới triều Vua Yêrôbôam II,  được một thời 
thịnh vượng xa hoa hiếm có, nhờ vào ưu thế binh bị và giao dịch thương mại. Nước nhà tạm 
gọi được là phú cường và văn kiến. Nhưng giàu sang thì lại thường sinh ra  lủng củng và 
chênh lệch bên trong. Điều này sẽ dẫn tới cảnh cốt nhục thương tàn, và quốc gia đến ngày 
khánh tận. Đàng khác mối đe dọa từ Lưỡng hà địa đã ngày một nên cấp bách. Long xà vĩ đại 
- một kiểu tự xưng của vua Assur - đã thanh toán tất cả những cản ngăn xung quanh, và sắp 
thực hiện dự định bá chủ thiên hạ. Khi chính quyền Israel cảm thấy mối đe dọa, thì như 
thường tình, họ tìm cách chấn an, lật đật vá víu bằng liên minh, rồi tổ chức kháng cự một 
cách tuyệt vọng, để rồi bị chà đạp. Israel mất dần đất đai, rồi kinh thành thất thủ và bị phá 
bình địa, một phần lớn dân chúng bị phát lưu và những dân tứ chiếng khác đến chiếm cứ đất 
đai, theo chính sách đô hộ di dân phòng loạn của Assur. Thế là Israel khánh tận. 
 
Cuộc xâm lăng tràn qua cả nước Yuđa. Sennakêrib cho lịnh phong tỏa Yêrusalem, sau khi đã 
hạ 46 thành của Yuđa và như Sennakêrib thuật trên bia của ông “Êzêkya, người Yuđa, Ta đã 
nhốt nó lại như chim trong lồng”. Êzêkya đã phải nộp cống hiến nặng nề và bị xén đất đai. 
Nhưng trong một lần viễn chinh khác, Sennakêrib cũng đã cho quân bủa vây Yêrusalem. Lần 
này tình cảnh nguy kịch hơn trước. Vì một khi nước nào đã hàng mà lại dấy loạn, thì Assur 
không bao giờ dung thứ. Mọi sự đã hầu tuyệt vọng. Thì chính bấy giờ một điều bất ngờ xảy 
đến. Nhất đán, binh đội Assur cuốn gói về nước! Tại sao? Sách Thánh dùng hình ảnh thông 
thường là thần sứ Yahvê đến tru diệt địch thù Israel. Theo sử địa Hilạp là Hêrodote, thì chuột 
đã ra gặm bao tên dây nỏ của những binh bắn cung của Assur. Ôn dịch? Các sử gia ra ức 
thuyết. Xét đến tình hình Assur theo văn kiện, thì có lẽ Assur gần có giặc nội. Dù sao, Yuđa 
hú hồn một trận. 
 
Sau một thời gian tao loạn, thì đến thời Yôsya. Một vua lên ngôi lúc mới lên tám! Khi trưởng 
thành, Yôsya tỏ ra là một ông vua minh mẫn, mạnh bạo. Quyền bính của ông được củng cố, 
và ông muốn thực hiện cái hoài bão của cả dân là thống nhất tất cả Israel mười hai họ. Trước 
hết ông đứng đầu một cuộc cải cách sâu rộng về tôn giáo, tập trung tế tự nơi Đền thờ duy 
nhất Yêrusalem. Nhưng thực ra, một nước bé nhỏ như Yuđa làm sao có thể đứng một mình, 
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không bị lôi kéo vào chính cuộc giữa những nước lớn mạnh, cạnh tranh nhau thời ấy. Và 
Yôsya, đã dũng cảm một cách nói được là dại dột, đem binh ra hãm chân đạo binh Aicập, và 
bị tử thương, để lại một nước làm chư hầu cho Aicập. 
 
Assur khánh tận. Nhưng lại một nước Lưỡng hà địa đã lâu năm lăm le thay chỗ rồi : Babylon 
với Nabukođonosor. Vua này là một vua có tài năng, sáng suốt, có tài thao lược, ưa kiến trúc. 
Cho mình như người kế thừa đế quốc Assur, ông lanh tay đoạt lại đất đai của Assur. Và 
không đầy 5 năm sau, Yuđa bị giựt khỏi tay Aicập, để làm chư hầu cho Babylon. Con và 
cháu của Yôsya đều bất tài (Yôakhaz, Yôyaqim, Yôyakin, Sêđêkya). Chính trị lẩn quẩn,  khi 
xiêu qua phía  Aicập,  khi hàng Babylon, trong nước năm bè bảy mối. Những ngày tàn của 
triều đại Đavít đã đến. Sêđêkya nhu nhược bỏ kinh đô chạy trốn, trong khi thành bị vây và bị 
đói, nhưng đã rơi vào tay quân địch. Yêrusalem bị hạ, Đền thờ bị phá, thành lũy đều bị triệt 
hạ, và những hạng khá giả trong dân đều bị bắt đi đày. Trong xứ, chỉ còn lại đám dân quê dốt 
nát, nghèo khó. Những người này cố sống qua ngày trên giải đất bị tàn phá gớm ghê. Nước 
Yuđa cũng đã khánh tận. 
 
Về những người bị bắt đi đày - Thực sự nhóm người bị đày không bị hành hạ lắm - Babylon 
đã có văn minh, lại quen nghề giao thương. Những người thông minh và cần cù như người 
Do thái chẳng bao lâu cũng lập được một sinh hoạt bình thường, bề thế là đàng khác. Vào 
một hoàn cảnh như thế, sự đồng hóa hầu là lẽ tất nhiên. Những người thuộc các nước xung 
quanh Israel chẳng bao lâu đã hòa lẫn với nhau làm dân đế quốc. Nhưng người Do thái đã 
không bị đồng hóa. Ngay sau khi vong quốc, một nhóm người ái quốc - nhưng nhất là sùng 
tín - đã ra tay chuẩn bị cuộc phục hưng. Dẫu tương lại không có gì sáng sủa, họ đã tin dân họ 
còn một viễn tượng, họ đã kiên trì trong nỗ lực. 
 
Nửa thế kỷ sau, Babylon bị Batư thôn tín. Kyrô (Cyrus) cầm vận mạng thiên hạ. Chính sách 
Batư cởi mở về tôn giáo : Mọi dân bị phát lưu đều được phép hồi hương và  giữ đạo tổ tiên 
của mình. Người Do thái cũng được hưởng phép ấy. Một nhóm người Do thái đã lên đường 
về nước, rồi dần dà nhiều nhóm khác theo sau, trong vòng một thế kỷ rưỡi. Điều ấy cho ta 
thấy, hồi hương cũng đã là mối e ngại cho nhiều người. Và thực, tình cảnh của người hồi 
hương chẳng có gì là khích lệ. Nhưng cộng đoàn Do thái hồi hương đã kiên cường kiến tạo 
trên cảnh thê lương một chế độ, nói được là một chế độ thần quyền, nhờ đó dân Do thái giữ 
vững và phát triển thêm những truyền thống của dân tộc họ, dưới quyền đô hộ khá nhân đạo 
của Đế quốc Batư. 
 
CÁC	TIÊN	TRI	TRONG	THỜI	NẦY	
 
Trình tự lịch sử trong vòng hai thế kỷ 8 đến 6 toát yếu là thế. Một lịch sử có căn cứ trên văn 
kiện bên trong Israel cũng như bên ngoài (các văn kiện Assur và Babylon). Lịch sử ấy không 
có gì là đặc biệt. Lắm nước nhỏ xung quanh cũng suy tàn tương tợ như vậy. Đối với chúng ta 
- tự nó - lịch sử ấy cũng không có gì quan trọng bắt phải để ý, nếu không có một cái gì đặc 
biệt cùng diễn ra một trật với vài nhân với biến cố bên ngoài. Chúng ta lại sẽ duyệt qua thời 
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này mà chiêm nghiệm các sự kiện như thể trong hồn của chúng, nhờ các thư tịch Tiên tri 
đồng thời, tức là như những bình luận thời cuộc theo một phương diện độc đáo. 
 
 Các biến cố xảy ra tự nó cũng chỉ là những sự việc hiện đang xảy ra mà chúng ta nghe phát 
thanh hay đăng tải trên báo chí. Nhưng đối với các Tiên tri, lịch sử có cái gì hơn là những sự 
kiện kế tiếp theo nhau, một cái gì như cái hướng, cái ý nghĩa. Điều chúng ta có thể so sánh 
như kinh nghiệm các nhà khảo cổ hiện cho thấy : Dưới bước chân đi, có mô đất nhợt nhạt, có 
lùm cây, khi xanh tươi, khi vàng úa, nhưng chụp bóng từ trên phi cơ xuống, nhiều khi nhận 
ra được cả một làng mạc cổ thời còn lộ mờ mờ. Tiên tri ở một nhỡn giới xa, đã đọc thấy một 
hướng, cái hướng ấy là điều rất quan trọng, vì ích gì cho chúng ta việc Sêđêkya bỏ kinh 
thành chạy trốn, hay việc Gôđôlya bị một nhóm cuồng tín giết hại. 
 
AMOS	
 
Tiên tri chúng ta gặp trước tiên trong thời kỳ này là Amos, một người chăn cừu trong vùng 
sa mạc Yuđa (ở Têqoa), một miền nghèo khó và quê mùa. Ông lên nước Israel phía Bắc ngay 
vào thời cực thịnh nước ấy, dưới triều Yêrôbôam II. Ông nhìn thấy những hậu quả của giàu 
sang và cảnh xa hoa đang tiến. Nhưng ngang qua cái vẻ hào nhoáng ấy, ông nhận ra căn bịnh 
suy đồi của xã hội. Xã hội Israel đã ra thối nát vì khoái cảm, vì những bất công và áp bức 
trên hạng lê dân nghèo khó. Đối với lòng tin vào giao ước của ông, đó là một sự lăng nhục 
đến chính Thiên Chúa. Đạo quốc gia bề ngoài được ưu đãi, và nguồn lợi tức dồi dào. Trên có 
nhà vua bảo vệ, dưới thì có hạng giàu có, những mệnh phụ Samarie, vực đỡ. Lễ nghi rất mực 
trang trọng, phụng vụ cử hành oai nghiêm. Người Israel trung lưu bình thường có thể cảm 
thấy hãnh diện vì đặc ân thuộc về một dân tộc sùng tín, và như vậy thịnh vượng kinh tế kia 
được họ coi là phần thưởng đích đáng cho lòng đạo đức. Nhưng Amos lại phán đoán theo 
những tiêu chuẩn khác. Những phê phán minh bạch và cứng cáp của ông trên sự trạng, chiếu 
theo một quan niệm cao siêu về tôn giáo, cho thấy vai trò siêu bạt của ông trong lịch sử mạc 
khải. 
 
Trước hết Amos cùng chung với đại đa số đồng bào của ông về những xác tín căn bản truyền 
thống tôn giáo đã chuyển lại. Ông tin về liên lạc mật thiết đã có giữa Thiên Chúa và Israel : 
Đó là Giao ước, kết lại trong châm ngôn: Israel là dân của Yahvê, và Yahvê là Thần của 
Israel.  
 
Amos tin Thiên Chúa của Israel là một “Thần sống”, hoạt động một cách quyền năng trên 
lịch sử. Ông cầm chắc rằng, không chóng thì chày, quyền năng phép tắc của Thiên Chúa sẽ 
tỏ mình ra trong một biến cố lịch sử kinh hoàng. Vào Ngày của Yahvê, Thiên Chúa của 
Israel sẽ thi thố uy quyền của Người trên mọi dân thiên hạ.  
Những điều Amos tin đó, Amos nắm giữ như căn bản chung với mọi người trong Israel. 
Nhưng những điều tin ấy không ru ngủ ông để ỷ thị vào cái mã bên ngoài. Thiên Chúa yêu 
mến Israel, dĩ nhiên rồi. Nhưng Người còn chuộng sự chính trực hơn. Người không lo đến 
quyền lợi của dân Người, cho bằng sự thiện muôn thuở. Israel mà rẻ rúng sự thiện, thì án 
Thiên Chúa sẽ đến trên họ. 
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Trong loạt sấm ngôn mở đầu (Amos1:3 2:16), Amos hạch tội các dân láng giềng. Dân Aram 
sẽ bị phạt vì đã dã man giết người. Dân Philitin, dân Phêniki mắc tội bán người làm nô lệ cho 
Eđom. Dân Eđom, vì chém giết một dân anh em. Dân Ammôn, vì muốn khuếch trương bờ 
cõi mà gieo chiến tranh tàn khốc, giết cả đàn bà trẻ con. Dân Môab, vì đã hành hạ dã man 
thây chết một vua Êđom bại trận. Một lũ phạm nhân chiến tranh đáng tội theo quả báo việc 
chúng làm. Nhưng tội nhân đưoc dành cho án phạt nặng nhất, một cách bất ngờ lại là Israel : 
 

Yahvê phán thế này : 
Vì ba tội nghịch của Israel, 
và vì bốn nữa, Ta sẽ không hối lại, 
bởi vì chúng bán chác giá bạc người lành, 
và kẻ khó, bằng một đôi dép. 
Nghèo nàn, chúng chà đầu đất bụi, 
và làm xiêu vẹo đường ngay kẻ hèn.       (Amos2:6-7). 
 

Như vậy, được làm dân của Thiên Chúa có nghĩa là mang một trách nhiệm đặc biệt, chứ đâu 
có phải là để hưởng đặc ân. 
 

Chỉ có các ngươi được Ta biết đến 
giữa trăm họ trên trần, 
cho nên Ta sẽ trừng trị các ngươi 
vì mọi tội ác các ngươi phạm.                    (Am3:2) 

 
Lễ nghi, tế tự dẫu có tăng thêm mấy đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật này là : 
Thiên Chúa hằng sống chí công quản cai vũ trụ, đâu có tội, đó có vạ, dân có tội, dân sẽ chịu 
lấy họa. Những kẻ coi như tín điều là Ngày của Yahvê sẽ đến, Israel vì là dân của Thiên 
Chúa, sẽ toàn thắng mọi địch thù : Những kẻ đó chỉ ôm ấp một ảo tưởng. Đích Thiên Chúa 
nhắm đến trong ý định của Người không phải là cái thắng trận của Israel, nhưng là sự toàn 
thắng của sự thiện : 
 

Khốn cho bọn người ngong ngóng đợi Ngày Yahvê ! 
Ích gì cho các ngươi Ngày của Yahvê ? 
Tối tăm đó, nó phải sáng ! 

 
Hiện bây giờ, mọi sự dường như xuôi thuận yên hàn. Nhưng tiên tri có linh cảm là thời thế 
nguy ngập. Cuộc xâm lược của Assur coi như xa xôi, nhưng chẳng bao lâu nữa cơn giông sẽ 
đến, và án Thiên Chúa sẽ trút xuống dân phản bội. Chỉ còn một điều có thể ngăn được đại 
họa : 
 

Lo ghét sự dữ và mến điều lành 
nơi cổng đề cao công lý, 
và có lẽ Yavê, Thần linh binh ngũ 
sẽ còn ân xá cho số sót Yuse                          (Amos5:15) 
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Đó là tín thư cốt yếu của các sấm ngôn Amos, vào giữa thế kỷ thứ 8. Một quả quyết : Lịch sử 
được diễn ra trong một trật tự luân lý. Theo giòng lịch sử, lanh hay chậm, tương quan quả 
báo tội và vạ sẽ không phải là sự ngẫu nhiên, đó là phán xét của Thiên Chúa hằng sống và 
chí công, vì chính Người là Chúa trên lịch sử. Mạc khải sẽ còn tiến, và vì thế cái nhìn của 
Amos có khi còn khá giản lược. Nhưng quả quyết của ông : Lịch sử không phải do ngẫu 
nhiên mù quáng hướng dẫn, nhưng được đặt trên bình diện lý trí phán đoán và tự do lựa chọn 
và có trách nhiệm dưới sự quản cai của Thiên Chúa – quả quyết ấy rất căn bản, đó là khởi 
điểm cho tư tưởng tiên tri, cũng như cho sự am hiểu lịch sử và thực tế nếu không muốn hạ 
giá vũ trụ nhân loại xuống dưới luật dã thú rừng hoang vô tư vô hại. 
 
HÔSÊ :  
 
Tiên tri thứ hai xuất hiện, hầu như đồng thời với Amos. Ông là người chính quán miền Bắc. 
Có lẽ ông thuộc hạng nông gia trung bình, sống giữa những người trung tín với Giao ước, mà 
lý tưởng là bình đẳng giữa người với người (một di sản thời du mục để lại), Hôsê không thể 
không lên tiếng đả kích những sự sa đọa, bóc lột trong dân, và lặp lại án phạt của Thiên Chúa 
trên dân phản ngụy, cũng như Amos. Nhưng ông không chỉ dừng lại ở đó. Ông được xác tín 
sâu xa rằng có một cái gì trong liên lạc giữa Thiên Chúa và Israel, bền vững, không gì lay 
chuyển được, ngay cả những thất trung của Israel, đó là “khesed” (cái tình, cái nghĩa) nơi 
lòng Thiên Chúa : 
 

Thuở Israel còn là trẻ bé, Ta đã mến thương, 
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Aicập... 
Chính Ta, Ta đã tập đi cho Ephraim, 
bế cánh tay, (Ta) đỡ chúng đi, 
nhưng chúng nào có biết là chúng được Ta săn sóc. 
Dùng dây tình người, Ta lôi kéo chúng, 
những thừng chão yêu thương, 
với chúng, Ta đã ở như những người khẽ nhấc hàm con đỏ 
và cúi xuống Ta mớn cho ăn... 
Làm sao Ta bỏ ngươi được, hỡi Ephraim! 
hay thí hẳn ngươi đi, hỡi Israel ? 
Làm sao Ta bỏ được ngươi như Admah, 
cho ngươi hóa tợ như Xoboim ? 
Lòng Ta đảo lộn trong Ta 
và ruột gan Ta sôi réo cả lên ! 
Không, Ta sẽ không thi hành hỏa tai khí nộ, 
Ta sẽ không lại hủy diệt Ephraim, 
Vì Ta là Thần, không phải người phàm, 
ở giữa ngươi, (Ta là) Đấng Thánh... (Hôsê 11:1-9). 

 
Thiên Chúa không thể để mặc dân của Người. Nhóm người đã từng có liên lạc với Người, dù 
chỉ một lần thôi, Thiên Chúa không ngơi canh phòng coi sóc. Dân có tội, dân sẽ chịu lấy hậu 
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quả. Một hậu quả hầu như tất nhiên. Cái hậu quả ấy, nói được rằng Thiên Chúa hằng tìm 
cách giảm đi, dường như giơ tay cản ngăn người ta tự hủy hoại chính mình. Vì lý do nền 
tảng cho sự lựa chọn và dẫn đưa Israel là chính lòng mến của Thiên Chúa. Lòng Mến ấy 
không phải là một cảm tình cách rời được với Thiên Chúa, nhưng là chính cái bản lĩnh tuyệt 
đối và thánh thiện của Thiên Chúa. Yahvê không thể rời bỏ lòng mến của Người, cũng như 
Người không thể rời khỏi thần tính của Người. Do đó, Hôsê nhận thấy là tai biến đe dọa qua 
đi, hi vọng sẽ có giảng hòa và một đời sống mới cho Israel. 
 
Như thế, quan niệm Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử như Amos đã rao giảng lại được đào 
sâu hơn về một khía cạnh nữa. Thiên Chúa là Thần lân mẫn, cũng như là Thần công lý. Chưa 
hẳn Hôsê đã có phương giảng hòa hai nguyên lý ấy. Nhưng từ nay, tư tưởng Cựu ước sẽ đi 
qua đi về giữa hai mút cùng ấy : Chúa ấy hoạt động trong lòng thương xót. 
 
YSAYA.	
 
 Sứ vụ của Hôsê chưa chấm dứt, thì ở miền Nam đã chỗi dậy một vì tiên tri khác còn lớn hơn 
nữa : Ysaya, người Yêrusalem, thuộc hạng thượng lưu, có khi thuộc hoàng tộc nữa. Một 
phần lớn đời ngài, ngài đã sát cánh với những nhân vật chính trị nơi kinh đô, ngài lịch duyệt 
về các vấn đề chính trị, xã hội và quốc tế thời ấy, liên can đến xứ sở của ngài. Và giáo huấn 
tôn giáo  của ngài, chính nhân các biến cố mà ngài đã diễn giải. 
 
Cùng với những tiên tri đi trước, Ysaya nói lên quan niệm căn bản về Thiên Chúa hằng sống 
và công minh, chưởng trị lịch sử nhân loại, hoạt động trong phát xét và thương xót. Vào thời 
đầu sự nghiệp, ngài đã chứng kiến sự thực hiện các tiên cảm về phán xét : Án Thiên Chúa đã 
ra, nước Bắc đã khánh tận. Và rồi đây ngay xứ sở của ngài cũng sẽ chịu đồng một số phận. 
Trước sự công bình của Thiên Chúa, Yuđa nào có hơn gì Israel. Lời rao giảng của Ysaya 
cũng nghiêm khắc như lời của Amos, nhưng ngài cũng xác tín về lòng thương xót của Thiên 
Chúa như Hôsê. 
 
Từ những nguyên tắc trái nghịch nhau đó của sự quan phòng của Thiên Chúa, Ysaya tổ thuật 
một thứ triết lý còn sơ sài về lịch sử. Nước như một khối sẽ chịu lấy án của phép công minh 
Thiên Chúa ra và thế nào cũng tiêu diệt, khi không có một sự thay đổi triệt để. Nhưng dù sao, 
Thiên Chúa không thể bỏ dân của Người. Tai họa tàn phá thế nào đi nữa,Thiên Chúa sẽ chừa 
lại một số nào đó, dẫu là ít oi, giữa một nước ngụy tặc, nhóm người ấy sẽ quay đầu về với 
Yahvê, trong thống hối và vâng phục, chính nhóm người ấy sẽ là mầm giống cho dân mới 
của Thiên Chúa : “Số sót sẽ trở lại” (Ys10:16-23) : Đó là khẩu hiệu, nói lên sự trông cậy của 
tiên tri vào tương lai của dân Chúa, và tượng trưng cho điều ấy, tiên tri đã đặt tên cho con 
mình : Shoar yashub. 
 
Và khi cái họa Assur nên trầm trọng, Yuđa cũng như Israel trước kia chỉ loay hoay tìm 
phương kế bảo toàn số mạng, bằng những mưu mô người đời, Ysaya đã đành phải rút lui một 
thời, và ghi tạc giáo huấn vào lòng môn đệ đức tin bất chuyển vào sự trung tín của Yahvê. 
Và đến khi Yuđa đã nhận thấy vô phương tin cậy loài người, khi Yêrusalem hầu bị tai họa 
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tận tuyệt, Ysaya lại lấy lòng tin bất khuất can gián không được đầu hàng. Và, như ta đã thấy 
trên kia, binh đội Assur nhất đán đã triệt thoái. Yêrusalem đã thoát nạn! Tại sao tiên tri 
không có lý mà coi đó là một dấu chỉ của lòng lân mẫn của Thiên Chúa đối với dân của 
Người. Biến cố ấy so với hậu quả đến sau, thực có một tầm quan trọng như tiên tri nghĩ, nhờ 
đó, mà có một thời chấn tỉnh trước khi khánh tận. Và cũng nhờ đó mà Yuđa có số phận khác 
Israel phía Bắc : Nước tuy mất, nhưng dân Dothái sống sót, để chuyển đi mạc khải họ đã 
chịu lấy. Biến cố không đánh dấu cho phục hưng tôn giáo trực tiếp, nhưng ít là tiên tri đã có 
thể thu họp một nhóm môn đệ trung kiên, để niêm ký di chúc giáo huấn của ngài, bắt đầu gầy 
tạo số sót của Israel, cái cội sẽ đâm chồi nảy lên được một Dân Thánh mai sau (Ys8:16-17  
6:13). 
 
CẢI	CÁCH	TÔN	GIÁO	THEO	PHONG	TRÀO	THỨ	LUẬT	
 
Đồ đệ các tiên tri lâm nguy kịch dưới triều Manassê. Êzêkya dấy lên chống Assur, và được 
thoát nạn cách lạ thường với sự chống đỡ của Ysaya như nói trên. Nhưng chẳng bao lâu sau 
khi Sennakêrib chết, Assur lại trở lại. Manassê vì nịnh tôn chủ, thì đã để đạo Assur xâm nhập 
sâu rộng trong dân, và đi cấm cách bắt bớ cả những người trung tín với đạo Yahvê. Đồ đệ 
các tiên tri phải ẩn núp. Và chẳng bao lâu họ lại xuất hiện dưới triều Yôsya. Một cuộc cải 
cách tôn giáo được tuyên bố. Quyền đô hộ của Assur suy giảm, Yôsya dần dần rũ ách, cái 
ách phải rũ trước tiên là ách tôn giáo ngoại lai. 
 
 Người ta nhuận chính lại tất cả luật lệ Israel chiếu theo những nguyên tắc luân lý và tôn giáo 
các tiên tri đã giảng dạy từ trước đến nay hơn một thế kỷ, từ Amos, Hôsê, Ysaya. Bộ luật 
mới này được thành hình trong phần chính yếu của Thứ luật kinh. Thứ luật kinh nói được là 
công việc san định luật lệ Israel theo các tiên tri. Đó là một cố gắng đáng được tham khảo 
như một gương mẫu cho thấy những nguyên tắc tôn giáo được áp dụng làm sao cho những 
nhu cầu xã hội thực tiễn, lý tưởng công bằng và nhân đạo thành hình thế nào trong một trật 
tự xã hội còn thô sơ. 
 
YÊRÊMYA.		
 
Nhưng cuộc cải cách của Yôsya không kéo dài được quá 13 năm (621-609). Yuđa bị lôi cuốn 
vào cuộc chiến đã làm đổ sụp đế quốc Assur. Yôsya chết không đầy 40 tuổi, không để lại 
một người kế thừa nào tài cán. Những ngày bi đát cho Yuđa bắt đầu. Đế quốc Babylon dần 
dần thu lại vào tay mình cơ nghiệp Assur. Các tiểu quốc lại bị đô hộ. Chính trong thời này 
một tiên tri lớn khác xuất hiện : Yêrêmya - thuộc dòng dõi tư tế vùng quê - ở Anatôt, một 
thôn nhỏ của Yuđa, giáp giới Benyamin. Ông là vị tiên tri mà chúng ta biết rõ hơn các vị 
khác, nói được là hơn mọi nhân vật nói đến trong Cựu ước. Trong các chương sách 
Yêrêmya, có những chương tự thuật cho ta biết được tâm lý của một vị tiên tri, bày tỏ cho ta 
thấy một dung mạo cô quạnh, bi thảm giữa một xã hội gần tàn. 
 
Ông tiếp tục truyền thống tiên tri, lập lại những giáo huấn căn bản thích ứng với một tình thế 
đen tối. Trong tình cảnh bi đát ấy, ông đã nhận định một cách sáng suốt về số phận nước 
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ông. Do đó, ông kết luận là cuộc hỏi tội cuối cùng, các tiên tri đã báo trước, bây giờ đã đến 
nơi rồi, không sao tránh khỏi. Ông chứng kiến việc tàn phá xứ sở ông, đồng bào ông tốp này 
tốp khác, lê thê lên đường đày ải, năm bè bảy mối xâu xé nhau, luân thường đạo nghĩa suy 
sụp : Án kinh khủng của Thiên Chúa đang diễn ra trước mắt ông. 
 
Bao nhiêu linh cảm đau thương đều đã ứng nghiệm. Nhưng chính khi quốc gia ông sắp sửa 
tan hoang, ông lại có gì phải đem đến cho dân. Thiên Chúa đã thi hành án công minh. Người 
còn phải hoạt động theo lòng lân mẫn xót thương, vì một khi Thiên Chúa đã yêu thương dân 
Người, Người không thể dứt hẳn tình thuơng của Người. Dân đã vi phạm mọi khoản của 
trách nhiệm làm dân của Thiên Chúa, đã đơn phương gỡ bỏ “Giao ước”, và đã tự mình xóa 
bỏ mọi đặc ân dân được có trước mặt Người. Thế thì sao ? 
 

Này sẽ đến những ngày – sấm của Yahvê, 
Ta kết với nhà Israel, cùng với nhà Yuđa, 
một giao ước mới, 
không phải như giao ước 
Ta đã kết với tổ tiên chúng, 
ngày Ta cầm tay chúng 
để đưa chúng ra khỏi đất Aicập, 
chúng đã phế bỏ Giao ước của Ta, 
Mặc dù Ta là tôn chủ của chúng – sấm của Yahvê. 
Quả vậy này đây Giao ước 
Ta sẽ kết với nhà Israel, 
sau những ngày ấy – sấm của Yahvê, 
Ta sẽ đặt luật của Ta nơi tâm tạng chúng, 
Và trong lòng chúng Ta sẽ viết vào, 
Ta sẽ là Thần linh của chúng 
còn chúng, chúng sẽ là thần dân của Ta. 
Chúng sẽ không còn phải mỗi người dạy bảo nhau, 
Hay anh em (giáo huấn) nhau, những rằng : 
Hãy biết Yahvê ! 
Vì chúng hết thảy đều sẽ biết Ta, 
từ kẻ bé đến người lớn – sấm của Yahvê, 
vì Ta sẽ tha tội ác chúng làm, 
và lỗi lầm của chúng, Ta sẽ không còn nhớ đến. 
                                                  (Yr 31:31-34) 

 
Đó là một trong những sấm ngôn cắm chặng lịch sử tôn giáo. 
 
Vào lúc thời niên tráng, Yêrêmya đã chứng kiến cuộc cải cách tôn giáo của Yôsya. Ông đã 
tham dự làm sao vào công việc ấy? Có tác giả hoài nghi. Nhưng có lẽ nhằm với sự thực, khi 
ta nghĩ rằng ông đã tham gia tích cực, và nồng nhiệt. Cũng như nhiều môn đồ các tiên tri 
xưa, ông nhìn thấy đó cái đích mà gần một thế kỷ rưỡi rồi, các tâm hồn ưu ái với dân của 
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Thiên Chúa đã nhắm đến. Cả nước đã hồi đầu trở lại với Yahvê, Thần của họ, và đã chứng 
thực lòng hoán cải là long trọng thề nguyền giữ một bộ luật hoàn hảo hơn, và về luân lý xã 
hội, thì cũng ứng đáp phần nào với rao giảng của các tiên tri. Nhưng làm sao biến một nước 
thành dân lương thiện bằng một nghị định được! Như Yêrêmya nói : Há dân Á (dân da đen) 
lại thay da ? Beo hùm đổi lốt ? Các ngươi, làm sao các ngươi có thể làm lành, các ngươi, 
phường đã quen với sự dữ! (Yr13:23).  
 
Viết điều lương thiện thành luật không đủ, có ghi khắc trong lòng người ta mới mong cải 
hóa. Nói cách khác, căn cứ độc nhất xứng hợp với nghĩa tâm giao với Thiên Chúa, phải là 
một sự am hiểu tự bên trong, tự chính mình người ta, và cùng với sự am hiểu, phải có một sự 
ứng đáp bên trong, tự chính mình người ta nữa. Các tiên tri trước không phải là không biết 
vai trò của nhân bản trong tôn giáo. Giáo huấn của các tiên tri bao giờ cũng đòi phải có thái 
độ đích thân trước những yêu sách của Thiên Chúa. Nhưng trong khi tất cả cơ cấu của đạo đã 
thành qui chế đều tan rã, điều Yêrêmya tiên báo, sự canh tân đổi với sâu thẳm do tự Thiên 
Chúa đến cho con người để thực hiện Giao ước mới, điều ấy có tầm quan trọng đặc biệt cho 
tất cả trình tự diễn tiến của mạc khải sau này. 
 
ÊZÊKIEL.	
 
 Bấy giờ là thời lưu đày. Năm 598, 586, rồi 582, người Do thái lượt này lượt khác bị bắt đi 
lưu đày, mãi tận vùng Babylon. Có một tiên tri sống giữa họ, Êzêkiel. Cũng như Yêrêmya, 
ông thuộc hàng tư tế, và lại là tư tế ở kinh đô, tư tế họ Sađóc, chủ trì tại đền thờ Yêrusalem 
từ thời Salômôn. Người ta mệnh danh ông là “tiên tri về sự tái thiết”.  
 
Quả thực, trong sách của ông có lắm điều nhắm đến việc cải tổ cộng đoàn, có cả những đồ án 
về việc xây lại Đền thờ, và phân chia đất hứa. Ngang qua những chương không mấy tí hấp 
dẫn ấy, loé lên xác tín sâu thẳm : Israel dù thế nào cũng có một tương lai. Cứ theo thực trạng 
mà xét, thì không có tí gì bảo đảm cho hi vọng ấy.Thế mà thực sự, các hoài vọng ấy đã được 
thực hiện (tuy có khác với dự tưởng của Êzêkiel). Lý do làm ông trông cậy, không phải vì 
ông đã biết nhìn thời thế mà so đo hơn thiệt, nhưng chính là lòng tin vào sự trung thành bất 
biến của Thiên Chúa Giao ước. Dù trái nghịch với những điều thấy được, ông cũng như các 
tiên tri trước đều tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa với dân Israel, Người đã chọn. 
 
Êzêkiel đã thấm nhuần đạo lý của Yêrêmya về phần của cá nhân trong Giao ước mới. Ông 
nhấn một cách, hầu nói được là quá đáng, vào trách nhiệm của mỗi người trước mặt Thiên 
Chúa. Có khi ông quên cân nhắc phần nào về ảnh hưởng của di truyền, của xã hội trên tính 
tình và vận mạng của cá nhân.  
 
Nhưng cứ xét một cách tổng quát, thì Êzêkiel không có chủ trương chủ nghĩa cá nhân đâu. 
Điều ông muốn cho thấy, là không thể có canh tân đoàn thể, mà từng người một lại không 
hối cải. Và nguyên nhân cuối cùng của việc đổi mới lại chính là lòng thương xót của Thiên 
Chúa, nhưng lòng thương xót ấy kêu gọi từng người ứng đáp lại. 
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Một chương đặc săc của ông, là đoạn 37 : Trong đó Êzêkiel lấy tưởng tượng mà họa cuộc 
phục sinh của dân tộc. Ông thấy mình đứng giữa chiến trường năm xưa, xương tử sĩ phơi bày 
trắng xóa khắp cánh đồng. Lời Thiên Chúa hô lên, và các xương rải rác mỗi nơi một cái đến 
chắp nối, đâu lại với nhau, mặc lấy da thịt. Một luồng khí thiêng thổi đến, và các thây ma 
không hồn hồi dương đứng lên, 
 

“một đạo binh lớn lao, không biết cơ man. 
... Xương cốt kia, đó là tất cả nhà Israel. 
Này, chúng nói : Xương cốt chúng tôi đã khô, 
hy vọng đã tàn, thế là tận tuyệt...  
Chúa cả Yahvê phán thế này : “Này ta sẽ mở cửa mồ, 
mà đem các ngươi lên khỏi mồ, hỡi dân Ta... 
Ta sẽ đặt Thánh khí ta trong các ngươi, 
và các ngươi sẽ sống”                                                         (Ez37:1-14). 

 
Và thực sự, cuộc phục hưng của Israel nói được là một sự phục sinh từ cõi chết. Nhưng ý 
nghĩa hàm ẩn là không có một tình cảnh nào thất vọng đến nỗi ơn Thiên Chúa không thể tái 
tạo trùng hưng. Người là Đấng dẫn đưa lịch sử theo những con đường huyền bí khôn lường. 
Đến thời Người đã định, sẽ không có mãnh lực nào cản ngăn được Người. Đó là lòng tin 
khắc sâu trong tâm hồn những kẻ lưu đày khi họ phải chạm trán với tương lai mịt mù của 
dân họ. 
 
YSAYA	II.		
 
Yêrusalem đã bị triệt hạ gần một nửa thế kỷ. Một thế hệ mới đã lớn lên trong chốn lưu đày. 
Một quyền bá chủ khác đã thay chân Babylon. Vua Kyrô, người sáng lập đế quốc Ba tư, thi 
hành một chính sách khoan hồng, và cho mọi kẻ lưu đày được phép hồi hương. Nhưng đất 
khách quê người đã nên quê thật cho nhiều người. Ít người sốt sắng hưởng ứng tiếng gọi quê 
hương, một cái quê hương hoang tàn, đã ra nghèo xơ xác. Chỉ có một nhóm nhỏ nhìn thấy 
nơi sắc chỉ nhà vua một dấu hiệu họ ngóng chờ. Họ mới nhận ra đó là việc của Thiên Chúa : 
Thời phục hưng Israel đã đến. Các người ấy đã được chuẩn bị tâm hồn nhờ lời giảng dạy của 
một tiên tri lớn vào bậc nhất, nhưng lại vô danh đối với ta. 
 
 Các lời sấm của ông, được di lưu trong sách sấm ngôn của Ysaya, tiên tri thế kỷ thứ 8 ở 
Yêrusalem. Đó là các đoạn 40 đến 55. Để tiện bề nói năng, người ta mệnh danh ông là Ysaya 
thứ hai. 
 
Vị tiên tri này đã để lại những bài thơ tuyệt cú vào hạng nhất trong Kinh Thánh – thơ đã 
thoát những cái khúc mắc tối tăm của ít nhiều vị tiền bối, hình ảnh lộng lẫy và khí khái, ngôn 
ngữ phong phú, tư tưởng cao siêu, chạm đến tuyệt đỉnh. Các điều bàn đến là những chủ đề 
cùng tột của tư tưởng tôn giáo : Vương quyền, vinh quang của Thiên Chúa đối với nhân loại. 
Nhân danh Thiên Chúa, tiên tri loan báo thời phục hưng của Israel, và kêu gọi dân lưu đày 
hồi hương, lập lại cơ nghiệp : 
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Đẹp thay trên các núi non 
chân người sứ giả 
kẻ bá cáo bình an 
kẻ loan báo tin mừng,  
kẻ bá cáo ơn cứu độ, 
kẻ nói với Sion : 
“Người đã làm vua, Thần linh ngươi thờ!” 
Quân canh của ngươi gióng tiếng, 
tất cả một trật chúng hò reo, 
vì mọi mắt đổ dồn, chúng sẽ thấy 
Yahvê trở lại Sion. 
Hãy hân hoan, hãy reo hò cả lên 
hỡi cảnh hoang tàn Salem, 
vì Yahvê an ủi dân Người, 
Người đã chuộc lại Salem. 
Yahvê đã xắn cánh tay thần thánh của Người, 
trước mắt muôn dân, 
và cũng cốc địa hoàn hết thảy 
sẽ thấy ơn cứu độ của Thần linh ta thờ. 
Lui đi ! Lui đi, ra khỏi đây ! 
Đừng rờ đến những gì ô uế. 
Ra khỏi nó đi, thanh tẩy ngay đi, 
hỡi những người khiêng kiệu đồ thờ Yahvê ! 
Các ngươi sẽ không phải vội vả ra đi, 
Không phải lên đường như quân tẩu thoát, 
vì Yahvê cầm đầu đi trước các ngươi, 
và binh bọc hậu sẽ là Thần linh Israel thờ. 
                                                                       (Ys 52:7-12) 

 
Đó là tâm trạng của những người hồi hương khi tra tay vào việc tái thiết. Đoàn thể của những 
người ấy : Về chính trị, nói được là một con số không. Về đất đai, không tày một tỉnh nhỏ 
của ta. Về binh bị và tài nguyên, rất hạn chế. Nhưng cộng đoàn của họ đã nên trung tâm một 
đạo lan rộng khắp nơi, theo một tổ chức không hề thấy đâu có như thế, còn về ảnh hưởng nói 
được là khôn lường. 
 
 Xét cả lịch sử sau này, ta sẽ không nói quá, khi bảo rằng nếu nhóm người ấy không tra tay 
vào việc, thì thế giới sẽ không bao giờ biết đến 3 yếu tố quan hệ bậc nhất cho tất cả lịch sử vị 
lai : Tức là đạo Do thái, Kitô giáo, và Hồi giáo. Việc hồi hương của những người Do thái đi 
đày về là một biến cố, cho dù xét về kích thước địa dư, thì hầu như số không, nhưng xét về 
mọi mặt khác, thực là một lúc quyết định, mà một sử gia phải để ý. 
 
GIẢI	THÍCH	LỊCH	SỬ	THEO	TIÊN	TRI	
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Biến cố vừa nói không phải là điều thường xảy ra. Làm sao dân Do thái lại sống sót, trong 
khi biết bao dân tộc thời xưa khác không chóng thì chày đã mất tất cả cái bản ngã, và danh 
tính của họ khi phải trà trộn làm dân các đế quốc Tiểu á cổ thời? Không mấy dân bị tàn phá 
như thế : Bại trận liên tiếp, vỏn vẹn còn lại một nhóm sót, bị phát lưu tha phương, dưới một 
ách đô hộ lâu năm của những quyền bính xa lạ và lại văn minh ! Thế mà người Do thái vẫn 
còn sống, đã tái thiết cộng đoàn của họ và chuyển lại một truyền thống luôn phát triển thêm, 
một truyền thống chứng tỏ có ảnh hưởng kiến tạo trên tất cả lịch sử về sau. Tại sao như vậy? 
Câu trả lời chỉ có thể là : Các tiên tri trong vòng hai thế kỷ đã tổ thuật được một giải thích 
đặc biệt về trình tự lịch sử và đã gây được người hưởng ứng, một số người vừa đủ để làm 
cho lịch sử đến sau phải quay hướng mới. 
 
Thực ra chính các tiên tri, thì họ không nghĩ thế. Họ không phải là triết gia lập thuyết một 
cách trừu tượng, sau khi đã quan sát sự đời. Họ tự giới thiệu bằng kiểu nói của sứ giả : 
Yahvê phán thế này! Họ tin chắc rằng chính Thiên Chúa đã phán với họ (cách nào, một vấn 
đề thuộc hiện tượng thần bí). Thiên Chúa phán với họ qua các biến cố sống. Cách họ giải 
thích lịch sử không phải do hoạt động của trí khôn họ. Đó là ý nghĩa họ thấy chính trong biến 
cố, khi lòng trí họ mở ra cho Thiên Chúa, cũng như giác quan họ mở ra cho sự kiện bên 
ngoài. Vì thế cho nên việc giải thích lịch sử do các tiên tri, cũng như hướng và ảnh hưởng 
trên lịch sử, được đồng hóa với Lời Thiên Chúa ngỏ với loài người. 
 
Trong cách chương tiên tri, không có chương nào tỏ cho ta thấy minh bạch và sống động 
những nguồn hứng của tiên tri cho bằng trình thuật của Ysaya về thiên triệu của ông. Ông 
được kêu gọi trong một thị kiến. Một thị kiến tả với tất cả những hình ảnh tôn nghiêm về tôn 
giáo trong môi trường của ông. Muốn hội được ý nghĩa, phải tưởng tượng khung cảnh, và 
cho mỗi hình ảnh cái sức nặng của nó trên tình cảm của người xưa. Một quí phái ưu thời mẫn 
thế, kinh lịch về những vấn đề chính trị xã hội của nước nhà, vào thời chuyển ngôi trong lúc 
éo le trên chính-trường quốc tế, trang niên thiếu này sẽ cũng có phần trong các vấn đề ấy, 
nhưng trên một bình diện khác xa cái bình diện của việc đàm luận chính trị thường tình. Ông 
vừa tham dự lễ bái trong Đền thờ và còn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn tế 
đàn khói hi sinh nghi ngút và nhấp nhô trong làn khói những hình thù chạm trổ những linh 
vật diệu kỳ. Với cảnh trí ấy ta hãy đọc : 
 

Năm vua Ôzya chết, tôi đã được thấy Đức Chúa ngự trên ngai cao thăm thẳm, tà cẩm 
bào lấp đầy Đền thờ. Có những Sêraphim đứng chầu bên trên, mỗi vị có sáu cánh, lấy 
hai cánh phủ mặt, hai cánh che thân, và hai cánh để bay. Vị này hô, vị khác đáp, rằng : 
“Thánh, thánh, thánh thay, Yahvê các cơ binh ! Vinh quang Người mãn đầy càn khôn”. 
 
Trụ cửa bên thềm rung chuyển cả lên vì tiếng các vị hô ra, còn đền trong nghi ngút 
khói. 
           
Bấy giờ tôi nói : “Khốn cho tôi! Tôi bị tiêu diệt mất, vì tôi môi phàm ô uế, tôi lại ngụ 
giữa một dân môi phàm ô uế, mà chính mắt tôi đã thấy Đức Vua, Yahvê các cơ binh!” 
Nhưng một vị trong hàng Sêraphim bay lại bên tôi, nơi tay ngài một cục than hồng, 



Kinh Thánh chuyên khoa-Hiến chế Lời Thiên Chúa 

 

Lm	Yuse	Nguyễn	Thế	Thuấn-Giáo	sư	Kinh	Thánh-CSsR	 Page	50	
 

ngài đã lấy kẹp gắp ở tế đàn. Ngài để than hồng chạm miệng tôi và nói : “Đây, cái này 
đã chạm miệng ngươi, thì tội ác ngươi tan, lỗi lầm của ngươi được khoả”. Đoạn tôi đã 
nghe tiếng Đức Chúa phán : “Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi thay chúng ta? Và tôi đã thưa : “Này 
tôi, đây, xin Người sai tôi”.                            
                                                                                                 (Ysaya 6:1-8) 

 
Đó là một kinh nghiệm căn bản, cắm sâu vào bản ngã của một con người. Nơi kinh nghiệm 
ấy, đã gồm tóm tất cả những gì là cốt thiết cho việc giải thích lịch sử của các tiên tri : Có 
trong kinh nghiệm ấy cái ý thức về uy quyền và thánh thiện của Thiên Chúa Yahvê như điều 
căn bản của tất cả mọi sự. Đã có con người trước nhan Thiên Chúa, vừa bị lên án vừa được 
thứ tha. Đã có lời kêu gọi của Thiên Chúa và tiếng ứng đạp của người ta. Ysaya cũng như tất 
cả các bạn tiên tri, hết thảy đều nói : Ý nghĩa lịch sử là gì? Ấy là chính Thiên Chúa đứng 
trước mặt loài người, trong sự phán xét và trong lòng thương xót của Người, ra một lời 
hiệu triệu đòi phải ứng đáp. Họ đã giải thích lịch sử như thế, và họ đã lôi kéo được một 
nhóm người sẵn sàng đón nhận phương diện của họ. Chính vì thế mà lịch sử đã mặc lấy cái 
chiều lịch sử đã có. Như lượt toát công việc các tiên tri trên này đã cho ta thấy, từ Ysaya 
được thị kiến và được kêu gọi làm tiên tri cho đến việc tái tạo cộng đoàn Do thái vào thế kỷ 
thứ 6, đã có một chuỗi biến cố liên tiếp và cùng với biến cố có kèm theo sự am hiểu chúng. 
Chính chuỗi biến cố cùng với sự am hiểu theo nhỡn giới tiên tri ấy đã có những hậu quả vĩ 
đại cho lịch sử về những thế kỷ sau. 
 
Ta phải lấy sự am hiểu lịch sử theo các tiên tri đó làm chỉ nam để đi vào ý nghĩa của tất cả 
Cựu ước. Như trên kia đã nói, các sách Cựu ước, trong hình thức còn lưu lại, đều đã được 
viết sau thời các tiên tri, và đã mang dấu tích của ảnh hưởng tiên tri. Các sách lịch sử đã 
được soạn lại, theo những biên-niên-sử, và hồ sơ xưa để lại, nhưng do tay các đồ đệ của các 
tiên tri. Ơn kêu gọi của Abraham, ơn kêu gọi của Môsê đều đã được tả lại bằng những từ ngữ 
các tiên tri đã dùng để nói về thiên triệu của họ. Các môn đồ tiên tri đã tra tay viết lại lịch sử 
Israel là có ý cho thấy ý nghĩa chấp chứa trong đó, chiếu theo giáo huấn của các tiên tri. 
 
 Sau khi đã biết qua lịch sử những thế kỷ quyết định về ý nghĩa tôn giáo của lịch sử, chúng ta 
xét qua những phần khác của Qui điển Cựu ước, trong trình tự lịch sử. 
 
THỜI	XUẤT	HÀNH	KHỎI	AI	CẬP	
 
Các tiên tri không xuất hiện như những người sáng lập tôn giáo. Điều họ nói không phải là 
mới lạ. Trước họ Israel đã biết đến những mạc khải của Thiên Chúa trong lịch sử. Chặng nền 
tảng mà các tiên tri đã dựa vào là việc Thiên Chúa đã đưa Israel ra khỏi Aicập. Xuất hành 
khỏi Aicập đối với các tiên tri là một việc can thiệp quyết liệt của Thiên Chúa hằng sống 
trong lịch sử đã qua và cái mốc vững chãi hướng dẫn mọi bàn luận về đường lối của Thiên 
Chúa đối với dân của Người. 
 
Về các biến cố xảy ra thời Xuất hành, chúng ta không có trình thuật nào xấp xỉ đồng thời. 
Truyện được lưu lại bằng những truyền tụng có tính cách truyền kỳ. Nhưng đối với nhân 
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chủng học ngày nay, truyền kỳ cũng là nguồn tham khảo lịch sử rất đáng kể. Vì truyền kỳ là 
thể văn những  ký ức về thời  khai  sáng  các dân tộc thường  mặc lấy. Những  thời kỳ trong 
đó một văn minh, hay một trật tự xã hội mới khai diễn, bắt đầu tự những giao động khó xác 
định tiếp theo sau những cuộc di dân lớn. 
 
 Trong những thời ấy, lịch sử ở vào thế động. Những đòi hỏi của thời thế làm xuất thế những 
bậc anh tài, những thủ lĩnh lỗi lạc, làm nên những huân công nói được là siêu phàm. Các sử 
gia thường so sánh những ngày đầu của Israel và Môsê với những năm đầu của Hồi giáo và 
Mahômet. Trong những trường hợp ấy, người ta không nghĩ đến viết sử, nhưng các việc xảy 
ra in sâu vào ký ức dân tộc và chuyển lại hậu thế bằng truyền tụng. Thời đầu của Israel đây 
kéo dài từ Xuất hành cho đến hết thời các Thẩm phán : Thời oanh liệt của Israel đi vào lịch 
sử. Thời này dung mạo nổi bật là Môsê. 
 
Những sự kiện bên ngoài có thể nói sơ lược thế này : Hình như có ít bộ lạc, sau này sẽ làm 
thành Israel, đã đến ngụ cư ở bên rìa Aicập, như nhiều dân du mục văn kiện Aicập còn thuật 
lại, để sống độ nhờ, nhân những thời khó sinh sống trong sa mạc. Dân du mục chuộng tự do, 
họ đã quen vẫy vùng trong sa mạc. Vậy những người Hipri này vào một thời có chinh chiến, 
đã bị quyền bính Aicập biên thùy sử dụng làm nô dịch. Tính tình phóng khoáng của họ 
không thể chịu được áp bức, và họ đã rũ bỏ ách nô lệ, mà rong vào sa mạc, sống lại đời du 
mục. Họ đã có quả cảm làm thế, bởi được một người cầm đầu tài cán hướng dẫn và đem họ 
vào sa mạc. Trong sa mạc, người ấy đã làm cho họ chấp nhận một tổ chức sơ lược về luật lệ 
và tôn giáo, nhờ đó họ đã có được một sinh hoạt chung tạm tạm, dẫn họ dần dần đến ý thức 
đoàn kết chính trị, manh nha cho việc kết thành dân tộc sau này. Được các kinh nghiệm ấy 
đào luyện và xiết chặt nội bộ hơn, họ đã vào đất Canaan, tức là Palestine ngày nay và choán 
lấy đất đai từ những vùng ít dân cư, rồi lấn dần các nhóm dân trong xứ. 
 
Tất cả lịch sử thời này quây quần xung quanh một dung mạo, Môsê. Lấy các tiên tri chúng ta 
biết rõ thời sau mà so sánh, ta có thể nhận ra được nơi ông, một vị tiên tri lớn, theo một mẫu 
cựu trào. Cũng như Ysaya và các vị khác, ông đã được Thiên Chúa kêu gọi. Trong khi ông 
còn đang chăn cừu, ông đã được nghe tiếng gọi giữa một ngọn lửa bốc cháy : 
 
“Cởi dép khỏi chân đi ! Vì chỗ ngươi đứng là thánh địa đó”. Và Môsê che mặt đi, vì ông 
sợ không dám nhìn đến Thần linh. Yahvê phán : “Ta thấy rõ cảnh khốn đốn của dân Ta ở 
Aicập, và Ta đã nghe tiếng chúng kêu lên trước mặt bọn đốc công, quả Ta đã biết các nỗi 
đau đớn của chúng... Vậy bây giờ, ngươi hãy đi ! Ta sai ngươi đến với Pharaôh. Ngươi 
hãy đem dân Ta, con cái Israel, ra khỏi Aicập”.(Xh 3:1-10) Môsê đã muốn cưỡng lại, 
nhưng sau cùng ông đã chịu lấy sứ mạng và lịch sử bắt đầu diễn theo một hướng mới. 
 
Ngang qua trình thuật, có vẻ truyền kỳ ấy, ta đọc ra được một kinh nghiệm thẳm sâu của con 
người, cũng như trong đoạn trích lục trên kia về Ysaya : Ý thức lạ lùng về bí nhiệm và uy 
quyền của Thiên Chúa, con người rụt rè kinh sợ bởi sự tao phùng kỳ diệu ấy và sự tùng phục 
cuối cùng trước lịnh truyền của Thiên Chúa. Thiên triệu, một kinh nghiệm độc đáo của một 
cá nhân, nhưng liên lạc trực tiếp với những nhu cầu và số mạng một dân tộc. Chính do 
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Lời Thiên Chúa, ban xuống cho một người, mà toàn dân được hứng khởi lăn xả vào cuộc 
phiêu lưu. Chính nhờ bởi Thiên Chúa quan phòng, mà họ đã ngang qua khúc biển vô sự, 
thoát khỏi binh đội biên thùy Aicập. Luật lệ Môsê đã làm cho dân chịu lấy là những khoản 
của Giao ước, do đó Israel trở thành dân của Thần linh họ thờ. 
 
 Tất cả sự việc được doãn lại như một hành động của Thiên Chúa trong lịch sử. Bởi các biến 
cố đã được hiểu như thế, và các nước Israel và Yuđa sau này phát xuất tự việc các bộ lạc 
Israel chiếm được Palestine đã sống trong Giao ước Môsê, có Yahvê làm như tôn chủ, nên 
các nước ấy đã có thể làm môi trường cho giáo huấn của các tiên tri về Mạc khải của Thiên 
Chúa trong lịch sử. 
 
THỜI	CÁC	TỔ	PHỤ	
 
Nhưng Xuất hành là kết thúc cho một quá khứ dần dà đem Israel xuống Aicập. Và điều Israel 
tin trước tiên là Đấng đã đưa Israel ra khỏi Aicập vẫn là Thần linh cha-ông các ngươi thờ, 
Thần của Abraham, Thần của Isaac, Thần của Yacob (Xh3:6-15). Các dân tộc đều có những 
truyền kỳ về tổ tiên xa xưa của họ. Những tổ tiên Israel nhận là của họ, không có gì là đặc 
sắc. Một nét son đáng ghi về tính cách lịch sử. Trong lời tuyên xưng đức tin Giao ước vào 
dịp lễ Đầu mùa : Cha tôi là một người Aram phiêu lạc, ngài xuống Aicập và đã ngụ nhờ ở 
đó, với ít mạng người. (Tl.26:5). Israel nhận rằng vị tổ của dòng giống thuộc nhóm du mục, 
gốc Aram, miền Bắc Syrie rồi lan dần xuống Nam, mãi cho đến Aicập. Tên gọi các người 
nay đây mai đó trên “Vành trăng khuyết phì nhiêu” (giải đất cong vòng cung, ép giữa Địa-
trung-hải và sa mạc Árập, chạy từ Lưỡng hà địa qua Aicập) là Abraham, Ysaac và Yacob. 
Truyện tích về họ, miệng truyền miệng qua hằng mấy thế đại, sau cùng đã được ghi lại trong 
kinh Khởi nguyên. Những sự tích bình dân, không móc nối với lịch sử một thời rõ rệt. 
 
Nhưng đàng sau, có lịch sử. Bức họa vẽ lại sinh hoạt du mục ngang dọc trong giải đất đi từ 
Nilô đến Phrát xác đáng cách lạ. Đàng khác dân Aram du mục không phải là hạng người 
man rợ. Họ đã đụng chạm với văn minh Lưỡng hà địa. Vào thời chúng ta có thể phỏng đoán 
để đặt Abraham, Lưỡng hà địa đã có một dĩ vãng văn hiến gần hai ngàn năm. 
 
 Giữa cả phong trào di dân thời ấy, bộ lạc Abraham nói được chỉ là gợn nước trong biển cả. 
Nhưng xét chung với những gì vị lai đem đến, việc Abraham ra đi là một khúc ngoạt trong 
lịch sử.Trong hoàn cảnh nào, chính trị, kinh tế, hay chiến tranh, đã khiến bộ lạc Abraham 
bước chân ra đi ? Văn kiện đồng thời không hòng có được. Thánh sử tuyên ngôn rằng : 
Abraham đã được kêu gọi : 
 

 Yahvê phán với Abraham : 
 “Hãy đi khỏi xứ xở ngươi, khỏi sinh quán ngươi, 
 khỏi nhà cha ngươi, mà đến Đất Ta sẽ trỏ cho ngươi” 
 

                                                 (Kn12:1) 
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Và thư Hipri chú thích : Bởi tin, Abraham vâng theo lời kêu gọi, ra đi đến xứ ông sẽ được 
hưởng làm gia nghiệp, ông ra đi mà không biết mình đến nơi nào. Lời ứng đáp với tiếng gọi 
bên trong được bày tỏ ra một cách đặc biệt trong sự từ bỏ, sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc cốt 
nhục để liều mạng đi vào phiêu lưu vô định. Trở lại tín thư của các tiên tri, ta nhớ lại cách 
thức Thiên Chúa can thiệp, Lời Thiên Chúa nhồi nặn lịch sử làm sao khi đến cho một người, 
và khi người ấy nhìn thấy ở đó ý nghĩa của sự nghiệp đời mình và ứng đáp, thì Lời Thiên 
Chúa đã chuyển hướng lịch sử làm sao. Đây, cũng vậy, tuy còn là mới khai mào, thực có một 
sứ mạng tiên tri. Thánh sử là thế, biến cố được soi dọi bởi lời tiên tri. Và những chóp đỉnh là 
các biến cố chúng ta vừa lượt toát : Thiên triệu của Abraham, Xuất hành khỏi Aicập, cuộc 
tranh đấu lâu dài kết thúc nơi việc phát lưu ở Babilon và cuộc phục hưng sau đó. Đó là 
những điểm quyết liệt cho trình tự thánh sử ngang qua đó Kinh Thánh muốn cho ta nhận 
thấy Mạc khải của Thiên Chúa hoạt động và cũng phác ra cái mẫu mà toàn thể lịch sử dũng 
họa lại cách này hay cách khác. 
 
THỜI	SAU	LƯU	ĐÀY.	
 
Chúng ta đã nói trên kia đến thời Israel phục hưng, tức là cuối thế kỷ thứ 6. Trong năm thế 
kỷ còn lại cho đến thời Tân ước, các thư tịch Cựu ước được thành hình như ta có ngày nay. 
Nhưng về biến cố bên ngoài, văn chương thời này không còn để lại cho ta mấy tí, khác với 
những hồ sơ phong phú của năm thế kỷ trước. Điều cũng lạ. Vì trong thế giới xung quanh 
biết bao là biến động : Những đế quốc bao la dồn dập thăng trầm, Đề quốc Ba tư sụp đổ, 
Alexandre Đại đế chinh Đông kích Tây, đem quan cho mãi đến Ấn độ, nhưng đế quốc của 
ông tan rã ngay khi ông chết, rồi các tướng lãnh của ông tranh hùng tranh bá, mãi cho đến 
khi Rôma vào cuộc và chiếm lấy cả gia tài thiên hạ. Nước Yuđa tí tẹo dạt bên này, dạt bên 
kia, không còn làm chủ vận mạng của mình. Và trí não dân Do thái cũng dửng dưng với thời 
cuộc ấy. Thời cuộc ấy không làm cho lòng tin của họ phải đặt lại vấn đề : Hiểu sao về đường 
lối của Thiên Chúa đối với loài người. 
 
Duy chỉ có một lần, mà biến cố đã kích động thâm sâu đến lòng tin của Israel. Ấy là vào thế 
kỷ thứ hai, ông vua Hilạp bá chủ Syrie, hiệu là Antiokô Êpiphanê, nảy ra mưu đồ thống nhất 
giang sơn bằng văn hóa Hilạp, để làm cho xong công việc đồng hóa những dân khác biệt 
trong đế quốc. Ông nhất định áp dụng chương trình ấy cho cả người Do thái. Họ cũng phải 
tuân theo luật lệ của nhà nước về tôn giáo, một tôn giáo hỗn hợp. Người Do thái từ trước đến 
giờ không hề có thái độ câu nệ đối với văn hóa Hilạp, họ nói tiếng Hilạp, họ cũng học đòi 
nhiều tục lệ Hilạp như những thành phần khác của đế quốc Syrie. Nhưng bây giờ họ đã 
kháng cự, vì lịnh nhà vua bây giờ đả động tới chính sự trung tín của họ đối với đạo. Chính 
quyền đàn áp, và xui lên dấy loạn. Một cuộc khởi nghĩa vừa là tôn giáo, vừa thuộc quốc gia, 
dưới sự lĩnh đạo của một gia đình, với sự điều khiển của vị anh hùng Yuđa Macabê. Nhờ tài 
cán của ông và sự khôn khéo của những kế tiếp ông, người Do thái đã giành được quyền độc 
lập chính trị. Giai đoạn lịch sử này đã được thuật lại trong các sách Macabê, và đã in dấu sâu 
đậm trên các trước tác viết vào thời này. Đó là biến cố có lẽ là độc nhất thời sau lưu đày đã 
gợi lên được ý nghĩa thiêng liêng cao cả sánh được với lịch sử thời các tiên tri. 
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Nhưng tầm quan trọng của thời sau lưu đày không cốt là nơi các biến cố bên ngoài, mà chính 
là ở nơi nỗ lực gầy dựng sinh hoạt bên trong của cộng đoàn Do thái. Đây là thời Giáo huấn 
của các tiên tri được ba-cập đến dân chúng, chứ không còn đóng kín trong một nhóm môn 
đệ. Cộng đoàn Do thái luôn luôn cố gắng đặt tất cả trật tự xã hội trên nền tảng là Luật của 
Thiên Chúa, làm sao cho Luật ấy được ăn sâu vào lòng người ta, theo lý tưởng các tiên tri 
Yêrêmya và Êzêkiel. 
 
Các luật lệ của Israel, thuộc nhiều thời đại, có khi lên rất xa trong quá khứ, đã được sưu tập 
và kết thành bộ, kèm theo những chú thích này khác. Công việc được thành hình như có hiện 
tại vào lối thế kỷ thứ 4 trước kỷ nguyên. Cũng vậy bút-tích của các tiên tri cũng được sưu 
tầm, sắp đặt lại và viết thành sách để truyền lại cho hậu thế. Các biên-niên-sử của các thời 
xưa được san định, với mục đích là làm nổi bật giáo huấn của các tiên tri, cái quan tâm đến 
sử như sử học ngày nay là một hiện tượng khá muộn thời trong lịch sử nhân loại. Còn tế tự 
nơi Đền thờ cũng được chỉnh đốn một cách ngăn nắp, và tỉ mỉ, để duy trì tất cả những truyền 
thống cổ thời của phụng vụ Israel, và thích nghi sao để có thể diễn tả những quan niệm cao 
siêu theo đạo lý các tiên tri về việc phụng thờ Thiên Chúa. Sách Thánh vịnh được soạn ra 
gồm các bài hát tụng, xưa có, (có bản lên đến Đavít) nay có, để làm thành sách ca ngợi dùng 
trong phụng vụ của Đền thờ. 
 
Cùng với Lề luật và phụng vụ, còn có việc đào tạo về tôn giáo, giáo dục con người sống 
trong Giao ước. Khu vực văn chương này được tiêu biểu nơi các sách mệnh danh là các 
“sách Khôn ngoan” : như sách  Cách ngôn, sách  Huấn ca, tàng trữ lại những châm ngôn 
của hiền nhân và những lời răn khuyên đạo nghĩa. Lời lẽ muốn nói với hạng bình dân, mà 
cũng là bài học cho những thanh niên thụ giáo với hiền nhân. Thuộc một suy tư cao hơn, 
sách Yob  là cuộc đàm thoại bằng thơ, những câu thơ bất hủ, lộng lẫy về hình ảnh, rất kêu về 
âm thanh, nói lên vấn đề đau khổ và vai trò đau khổ trong trật tự quan phòng của Thiên 
Chúa. Còn muộn hơn cả là Sách Khôn ngoan có tính cách một thiên luận triết lý với áo thơ 
đài các, cống hiến của Do thái nói tiếng Hilạp ở Alexandria. 
 
Cộng đoàn đã được tái thiết với tinh thần của các tiên tri. Nhưng càng lâu, với kinh nghiệm 
tôn giáo và sự đời, người ta cảm thấy có gì còn thiếu sót. Giải thích lịch sử nền tảng cho xã 
hội đạo Do thái, vẫn chưa đạt thấu cái tối hậu. Các tiên tri tuyên bố lịch sử diễn ra trong một 
trật tự luân lý, xác định bởi thánh ý Thiên Chúa. Nói tổng quát, thì tội và họa đi liền với 
nhau, và hoàn toàn trung tín với luật của Thiên Chúa thì thế nào cũng được chúc lành. 
 
Không có ai lên tiếng phủ nhận lập trường căn bản ấy. Nhưng làm sao lấy kinh nghiệm thực 
tế mà chứng minh điều ấy? Khi ngó đến số mạng mỗi người để áp dụng nguyên tắc, “thiện 
ác đáo đầu chung hữu đáo”, họa tai trên đời dành cho kẻ dữ, thịnh vượng là phần kẻ lành, 
thì thực tế khác hẳn : Chẳng những một người hoài nghi như Qohelet cho thế là sai, mà nhà 
thơ thâm thúy như Yob cũng đã kích. Rồi ngay việc áp dụng cho đoàn thể, nguyên tắc cũng 
khó nghiệm thấy sau bao thế kỷ trôi qua. Dân Do thái sau Lưu đày mài miệt với Lề luật của 
Thiên Chúa, mà suốt cả thời gian ấy bao giờ cũng vẫn là dân bị trị, bị áp bức và luôn ở trong 
tình cảnh bần cùng. 
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Tư tưởng Do thái dần dần đi đến một lập trường uyển chuyển hơn, hay đúng hơn, đến một tế 
nhận đầy đủ hơn. Lịch sử đứng trong một trật tự luân lý, điều ấy có thực, một trật tự ở dưới 
sự phán xét của Thiên Chúa hằng sống. Nhưng điều ấy không thể chứng nghiệm được nơi 
bình diện lịch sử như chúng ta biết. Lịch sử nhân loại có tính cách bi kịch, mà lý lẽ không 
giải nổi. Điều ấy chỉ có thể nhận được một bình diện siêu lịch sử, siêu thời gian, khác với 
bình diện mà loài người kinh nghiệm được. Phải, lịch sử theo bình diện ấy mới chắc chắn có 
thành tựu, có hoàn tất. Một cách nào đó, vào một thời Thiên Chúa định, lịch sử sẽ đạt thấu 
chóp đỉnh. Ý định của Thiên Chúa, tỏ bày một phần nào đó suốt lịch sử, sẽ được dẫn đến 
chung cục, mạc khải ra toàn diện. Đạo lý ấy (đạo lý cánh chung, vì nói đến sự cùng sau hết) 
được thể hiện trong một loại văn chương mới, đã phát sinh một phần nào đó với Êzêkiel, 
nhưng chỉ bành trướng vào những thời khó khăn khá muộn, đó là loại văn chương thường 
gọi là “khải huyền” (tỏ bày ra sự huyền bí trong ý định của Thiên Chúa). 
 
Sách tiêu biểu nhất cho loại văn này còn lưu tồn trong Cựu ước là Sách Đaniel. Sách này 
phát xuất trong thời Antiôkô Êpiphanê cấm đạo. Bao nhiêu đau khổ người Do thái phải chịu 
vào thời này làm cho những nghi vấn về sự Thiên Chúa quan phòng trong lịch sử bấy giờ đạt 
đến mức gay cấn. Các đau khổ ấy không chỉ xảy đến cho một dân đã nỗ lực sống theo Luật 
của Thiên Chúa, mà hơn nữa, lại giáng xuống những thành phần ưu tú nhất của dân Chúa. 
Vậy thì còn nói làm sao được là lịch sử thi hành sự phán xét của Thiên Chúa ? 
 
Để trả lời cho nghi vấn, tác giả sách Đaniel viện đến một thứ triết lý về lịch sử : Trong thời 
hiện tại, vì những lý do riêng chỉ có người biết, Thiên Chúa để cho các mãnh lực thế gian 
này được tự ý hoạt động. Chúng được tự do đến nỗi có thể kháng cự được với cả ý định của 
Người. Và bởi đó, những ai mến chuộng thánh ý Người, đành lòng giữ luật của Người sẽ 
phải chịu đựng nhiều đau đớn, nhưng cho dù thế, Đấng Tối cao trị vì trên vương quyền nhân 
loại (Đaniel 4:14,22). Sự đau khổ người lành phải chịu chẳng những thử luyện lòng trung 
kiên và tăng thêm can đảm cho họ, mà còn dọn một cách bí nhiệm lịch sử kết thúc một ngày 
kia như ý Thiên Chúa muốn. Khi Thời ấy đến, Thiên Chúa sẽ thi thố quyền năng của Người 
ra mà lập một Nước công chính vô cùng vô tận. 
 
Đạo lý ấy được diễn đạt bằng những hình ảnh tượng trưng, những cảnh thị kiến. Cách riêng 
có hai thị kiến song song đối chiếu và bổ túc cho nhau. Thị kiến thứ nhất cho thấy một pho 
tượng khổng lồ, thể hiện cho tất cả các đế quốc ngoại đạo. Tượng làm bằng những chất liệu 
khác nhau, tức là những bạo quyền thống trị nhân loại, khác nhau, nhưng cũng chỉ là một 
quyền bính, quyền bính của sự dữ. Nhưng bỗng đâu có viên đá từ núi tách ra, không do tay 
phàm nào cả, mà đập vào chân tượng làm nó tan tành thành mảnh. 
 

Bấy giờ tan tành cả một trật, sắt với đất, đồng với bạc vàng. Chúng ra như trấu lép nơi 
sân lúa mùa hè và gió cuốn chúng bay đi hết, không còn một dấu vết nào nữa. Còn viên 
đá đập phá pho tượng đã trở thành núi lớn và lấp đầy càn khôn tất cả 
 
                                                                                                             (Đaniel 2:31-45) 
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Không có tay nhân loại nào đã tạo nên khí giới hủy diệt mãnh lực sự dữ trên trần gian : Đó là 
công việc của một mình Thiên Chúa. Đến bây giờ, Nước Thiên Chúa mới nên một sự thực 
trên cả tạo thành. 
 
Thị kiến thứ hai dẫn đến cả một bày quái vật : Sư tử có cánh, gấu, báo có cánh và một vật hì 
hợm hình thù không thể tả được và dữ dằn khủng khiếp. Một lần nữa, các quái vật ám chỉ 
đến các mãnh lực xấu xa nơi trần gian, nhập thể suốt giòng lịch sử nơi những đế quốc kế tục 
theo nhau. Các quái vật ấy vươn lên, hung bạo. Nhưng trên chúng, ngự trên ngai có Lão-đại 
thâm niên (Thiên Chúa hằng có), và các thẩm phán an tọa, sổ sách đã mở ra. Các mãnh thú 
lĩnh án phạt và biến mất : Các mãnh lực sự dữ bị bại, không phải nhờ sức lực người phàm, 
nhưng là chính bởi sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa hằng sống. Nhưng khi ấy 
một nhân vật mới xuất hiện : Thì này với mây trời đi đến, có vị giống tợ Con Người (một 
dung mạo người ta, không còn là thú vật), ngài tiến đến gần nơi Lão-đại thâm niên và người 
ta để ngài đến gần. 
 

Ngài được ban cho quyền thống trị, vinh hiển, vương quyền, và mọi dân, mọi nước, mọi 
tiếng nói đã làm tôi ngài. Quyền thống trị của ngài, quyền thống trị muôn thuở, không 
hề qua đi, và vương quyền của ngài sẽ không tiêu diệt  
 
                                                                                              (Đaniel 7:1-14). 

 
Lời giải thích đến sau nói : Con người thể hiện cho dân của chư thánh của Đấng Tối cao. Thế 
nghĩa là quyền quản cai cùng tận của Thiên Chúa sẽ được thực hiện trong và nhờ cộng đoàn 
hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa, tức là dân trung thành của Thiên Chúa. 
 
Nói được là tất cả Cựu ước kết thúc bằng sự bỏ ngỏ : Chính thị kiến về Con người đến với 
mây trời : Trong cần cù vâng giữ Lời Thiên Chúa, trong đau khổ vì trung tín với Lời của 
Người, Cựu ước nhắm một điều sẽ biết, nhưng đang được dọn trong hiện tại : Vương quyền 
của Thiên Chúa đang tiến lại. Còn Tân ước bắt đầu với lời rao giảng của Chúa Kitô : Thời 
buổi đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần bên ! Hãy hối cải và tin vào Tin mừng (Mc1:15). 
 
Và vì thế mà Hội Thánh của Chúa Kitô, Đấng đã xưng mình là Con người (Mt26:64), hằng 
xác tín rằng : 
 
“Nhiệm cục Cựu ước có được, ấy cốt là để dọn đàng chờ cuộc Lâm quang của Chúa Kitô, 
Đấng cứu chuộc muôn loài và Nước cánh chung của Người, bằng lời tiên tri loan báo và 
bằng các hình bóng nhiều kiểu”. 
      (Hiến chế, Lời Thiên Chúa, số 15) 
 
 TÂN	ƯỚC	
 
Những điều cốt thiết để hiểu Tân ước, xin đọc tiểu dẫn bản dịch Tân ước (trang IX đến 
IXVI) 
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HỌC	VÀ	ĐỌC	KINH	THÁNH	
 
Kinh Thánh là cả một thư viện. Các sách thu góp trong ấy mặc lấy đầy đủ mọi hình thức văn 
chương, cũng như rọi lại nhiều thời đại. Bởi đó có phần dùng được làm tài liệu để học hỏi về 
phong tục, phần khác làm hồ sơ cho việc khảo cứu văn hóa thượng cổ, hay tài liệu cho sử 
học về Đông phương, hay xã hội thời La-Hi. Việc khảo cứu về các loại văn lại còn mở rộng 
hơn nữa khu vực nghiên cứu. Và trong thực tế, các học giả chuyên môn đã khai thác Kinh 
Thánh về đủ mọi ngành : Luật lệ, tôn giáo, nhân chủng, văn chương, vũ trụ quan. Mọi cách 
học ấy đã làm sáng tỏ Kinh Thánh về nhiều vấn đề. Đây không dám mạo muội lược toát hết 
các thành quả mà các học giả đã mài miệt mấy thế kỷ nay mới đạt được. Đây chỉ lược tóm 
qui luật cho việc học và đọc Kinh Thánh, như là nguồn mạc khải mà ta phải đón nhận trong 
lòng tin. 
 
I.	VIỆC	HỌC	KINH	THÁNH	
 
Việc học Kinh Thánh phải được chi phối bởi chính đặc tính của Kinh Thánh : Nghĩa là một 
sách vừa là của người ta, vừa là của Thiên Chúa. Tác giả nhân loại đích thực là tác giả đã 
soạn tác ra sách của mình. Nhưng Thiên Chúa cũng là tác giả nữa, tuy là một cách khác, bởi 
chính ơn thần hứng của Người. Do đo có hai qui luật căn bản về việc học Kinh Thánh : 
 
 - Tìm cho biết tác giả nhân loại đã muốn nói gì với độc giả tiên khởi của họ. 
      - Tìm cho biết Thiên Chúa muốn nói gì trong Kinh Thánh như là một sách duy nhất của 

Người. 
 
1.	Ý		CỦA	TÁC	GIẢ	NHÂN	LOẠI	
 
Về các tác giả nhân loại, dẫu được thần hứng đi nữa, chúng ta cũng phải áp dụng điều thánh 
Phaolô nói về Đavít : “Đavít đã phục vụ cho thế hệ ông” (Cv13:36). Các tiên tri cũng thế, mà 
các tác giả đã viết cũng thế. Vậy cũng như mọi tác giả khác, cái lương tri thường tình dạy ta 
là tác giả đã viết sách vì người đồng thời của họ, trước khi viết cho ai khác. Các người đồng 
thời có chuyển lại các sách ấy, thì cũng là vì họ đã nhìn nhận nơi sách ấy một lời Thiên Chúa 
đã ngỏ ra với họ. 
 
Vậy câu hỏi thứ nhất ta phải tự đặt cho mình là : Các người đồng thời có thể hiểu thế nào, dĩ 
nhiên là giả thiết những kẻ có lòng tin thực vào Thiên Chúa, muốn làm ơn làm ích cho người 
ta ? Tác giả đã muốn nói gì với họ ? Khi Thiên Chúa muốn dùng một người giữa họ để nói 
lên lời của Người, tất nhiên Thiên Chúa đòi họ, cũng như đòi chúng ta ngày nay khi tiếp xúc 
với Lời của Người, phải có lòng tin, và những việc của lòng tin chính trong sinh hoạt của họ. 
 
Vậy là vấn đề tác giả và độc giả. Cả hai, họ thuộc về thời nào ? Điều kiện sinh sống của dân 
Chúa trong thời ấy thế nào ? Có phong trào tư tưởng nào đang lưu hành giữa họ ? Chính về 
tác giả thì người ấy là ai ? Thân thế sự nghiệp của người ấy ra sao ? Có biết được không ? Về 
độc giả cách riêng : Tác giả muốn ngỏ lời với ai trước hết ? Môi trường sinh hoạt và tư tưởng 
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cần thiết theo hai khía cạnh : Đó là dự kiện Lời Thiên Chúa, giả thiết có để có thể đánh động 
được tâm hồn người ta, mà đó cũng là bối cảnh để làm nổi bật sự khác biệt của Lời Thiên 
Chúa, theo tư cách là mạc khải của Thiên Chúa. Đó là điều Thông điệp Divino	Afflante	
Spiritu (Thần-khí	chí-linh	hứng-khởi) đã nhấn mạnh : 
 
“Vậy người chú giải phải khảo cứu hết sức kỹ càng, đừng chểnh mảng bỏ qua một ánh sáng 
nào mà công trình suy tầm hiện thời đã mang lại : Mục đích là biện minh ra được các đặc 
tính và điều kiện sinh sống của thánh trước thế nào. Vào thời nào ngài đã sống, nguồn văn 
nào – bút tích hay khẩu truyền – ngài đã biết đến, và thể văn nào ngài đã sử dụng. Có thể 
người chú giải mới biết được đầy đủ hơn : Thánh trước là ai, và khi hạ bút, ngài đã muốn 
diễn tả những ý nào. Quả không ai là không rõ điều này : Luật tối thượng, khi giải thích, là tế 
nhận và vạch ra đích xác chính điều tác giả đã muốn nói, theo lời quí hóa thánh Athanasiô đã 
dạy : “Ở đây cũng như ở các đoạn Kinh Thánh khác, điều đương nhiên nên làm là phải 
để ý xem nhân dịp nào thánh Tông đồ đã nói, là phải nhìn cho kỹ, đừng xuyên tạc, để biết 
ngài đã viết cho nhân vật nào, và vì lý do nào mà ngài đã viết, kẻo lỡ ra, bởi không biết, 
hay là hiểu cách khác các điều ấy, mà sai mất ý nghĩa chính xác đi” 
(Enchiridion biblicum, số 557)  - Một phương pháp có bảo đảm. 
 
Trong công việc ấy, Kinh Thánh cho ta một căn cứ chắc chắn : Các sách lịch sử, như sách 
Samuel, sách các Vua, Ezra và Nêhêmya và Macabê. Lịch sử các sách này thuật lại có đụng 
chạm nhiều với lịch sử chung thế giới bên ngoài. Nhờ đó ta có thể so chiếu và minh định 
biến cố lịch sử. Rồi đến những sách các tiên tri, một cách gián tiếp, nhờ những ám chỉ này 
khác về biến cố đương thời. Cũng vậy về Tân ước, khi ta so chiếu các thư của thánh Phaolô 
với sách Công vụ. 
 
Nhưng vấn đề trở nên khó hơn với các sách Luật, sách của các Hiền nhân, các Thánh vịnh. 
Về các sách này, ám chỉ đến thời cuộc hay tiêu đề của các sách không thể lấy được làm căn 
cứ bảo đảm, nhưng phải nghiên cứu kỹ lưỡng về ngôn ngữ và cách hành văn. Tiếng Hipri, 
cũng như mọi sinh ngữ khác, đã biến đổi. Tiếng Viết chúng ta bây giờ khác với tiếng Việt 
thế kỷ 17 hay 18. Còn kiểu hành văn, một người học thức không thể lầm lẫn văn của Phạm 
Quỳnh với văn của Tự-lực-văn-đoàn được. Trong Kinh Thánh cũng vậy. Và những dấu thu 
lượm về mặt này thật đáng chú ý. Các nhận xét này cũng có thể áp dụng cho tiếng Hilạp của 
Tân ước. Về nhiều sách Tân ước, chú giải hiện tại cũng áp dụng phương pháp phân tích văn 
chương này, cách riêng về các sách Tin Mừng. 
 
Học	các	thể	văn	
 
Bình luận văn chương để cập đến từ ngữ và lối hành văn. Nhưng còn phải đi xa hơn và học 
điều người ta gọi là thể văn, hay loại văn. Thí dụ : Một bài ngụ ngôn không thể moi sách vạn 
vật ra mà phê phán, một quyển tiểu thuyết và một luật đề lịch sử, một thiên luận về pháp luật 
và một chương nghiên cứu xã hội học, các sách ấy mỗi loại đều có lối diễn đạt khác nhau. 
Chúng ta không đến nỗi lạc hướng lắm, khi đọc các sách như thế, của những người đồng thời 
với chúng ta. Nhưng một người không tường về trào lưu văn chương rất có thể lẫn lộn một 
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truyện ngắn với một trình thuật lịch sử. Từ ngữ cũng như hình ảnh lưu hành một thời đều có 
hạn, và các tác giả muốn bàn đến gì thì bàn, nhưng cũng phải dùng những từ ngữ và hình ảnh 
như nhau. Vậy còn có thực tại phải bàn, còn có kiểu cách tổ chức từ ngữ và hình ảnh. 
 
Trong Kinh Thánh cũng vậy. Nhưng một thời lâu, người ta không chú ý cho đủ, và cũng ngại 
ngùng, sợ tổn thương đến sự thật, nhất là sự thật lịch sử. Nhưng sau này các văn chương 
phương Đông mới khám phá được trong vòng một thế kỷ nay đã đem lại nhiều ánh sáng. Thí 
dụ như các chương Khởi nguyên đầu hết đã được hiểu đúng hơn, từ khi những áng văn 
chương Lưỡng-hà-địa xuất hiện với những đề tài tương tợ : Tạo thành vũ trụ, thân phận lam 
lũ của loài người, lụt hồng thủy, những vua hoang đường tiền cổ. 
 
Khác có, giống có, các chi tiết ấy giúp ta nhìn nhận xác đáng hơn điều tác giả Kinh Thánh 
thực sự đã muốn nói, đã muốn quả quyết, và ngang qua đó chính Thiên Chúa cũng muốn nói 
với ta. Những nỗ lực bình luận ấy, Thông điệp Divino	Afflante	Spiritu	(Thần	khí	chí-linh	
hứng	khởi) đã thâu nhận và y chuẩn : 
 
“Nơi các tác giả Phương đông cổ thời, trong lời nói cũng như trong thư tịch, tự nghĩa lắm khi 
không được rõ rệt như nơi các tác giả thời ta. Quả thế, những điều mà họ muốn diễn đạt bằng 
lời chúng ta không thể chỉ dùng luật mẹo văn phạm và ngữ học, hay là văn mạch mà thôi là 
xác định được. Nhất thiết nhà chú giải phải lấy tinh thần, mà như thể lui về những thế kỷ xa 
xăm ấy của Phương đông. Nhờ thế, cùng bằng vào các lợi khí mà sử học, cổ học, nhân-
chủng-học và các khoa nghiên cứu khác cống hiến cho, nhà chú giải có thể biện minh và tế 
nhận, điều người ta gọi là các loại văn các tác giả thời xưa đã muốn dùng và thực sự đã dùng. 
 
Quả nhiên, người Phương đông thời xưa, để diễn tả điều họ có trong trí não, không phải luôn 
luôn đã dùng cùng những hình thức và kiểu cách diễn đạt như chúng ta ngày nay. Nhưng 
phải hơn, họ đã xử dụng những cách thức mà các người đồng thời của họ có thói quen dùng. 
Những cách thức nào ? Nhà chú giải không thể tiên thiên quyết định được nếu không để 
công nghiên cứu rạch ròi các nền văn chương Đông phương cổ thời. Trong vài chục năm gần 
đây, nhờ việc học hỏi kỹ lưỡng và cần cù hơn trước kia, người ta đã thấy rõ hơn các thời xưa 
ấy đã dùng những cách nói năng nào, trong khi làm thơ vịnh phú, trong khi tuyên báo luật lệ 
qui điều về sinh hoạt, hay sau cùng trong khi trình thuật các sự việc và biến cố lịch sử. 
 
Công cuộc học hỏi ấy cũng đã minh chứng một cách rõ ràng là dân Israel đã trổi hơn các dân 
Đông phương khác về môn viết sử, trổi vì cựu trào về thời gian cũng như trổi vì trung thực 
trong khi doãn lại lịch sử. Điểm son ấy có được, hẳn cũng là nhờ ơn thần hứng và mục đích 
đặc biệt tôn giáo của lịch sử Kinh Thánh. 
 
Nhưng dù sao, ai đã có một quan niệm chính xác về tính cách thần hứng của Sách Thánh, sẽ 
không bỡ ngỡ khi gặp thấy nơi các thánh-trước, cũng như nơi các tác giả khác thời xưa, 
những kiểu phô diễn và trình thuật, những đặc ngữ riêng cho các tiếng Sêmit, những điều mà 
người ta gọi là phỏng chừng, ít kiểu nói khoa-trương quá đáng, và có khi cả những kiểu nói 
nghịch nhiên, nhờ đó có khi sự việc được ghi sâu hơn vào trí não. Vì trong các kiểu nói ngôn 
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ngữ loài người đã thường dùng, để diễn đạt tư tưởng, nơi các dân cổ thời, và cách riêng nơi 
các dân Đông phương, hẳng không có kiểu nào lại là xa lạ với Sách Thánh, miễn là kiểu nói 
dùng đến không nghịch lại cách nào với Sự Thánh và Sự Thật của Thiên Chúa. Đó cũng là 
điều thánh Tấn-sĩ thiên thần (Thomas d’Aquin) đã minh đạt, khi nói : “Trong Kinh Thánh, 
những điều thuộc giới Thiên Chúa được chuyển đến cho ta theo cách thức người ta quen 
dùng” (Enchiridion Biblicum, số 558-559). 
 
Tác	giả	và	Truyền	thống	
 
Vậy có sức chừng nào thì phải đào sâu về lịch sử và văn chương, phải tiếp cận với mỗi tác 
giả. Nhưng tác giả không phải là một người cô độc, và độc giả của họ cũng thế. Họ hết thảy 
đều có ý thức mình là thành phần của một dân, đã được Thiên Chúa chọn, một dân đã có một 
quá khứ và một tiền đồ. Họ sống trong một truyền thống. Họ hết lòng tin tưởng vào đó và 
muốn cho truyền thống ấy cứ tiếp tục đi mãi. Vậy mọi lời Kinh Thánh đều đem về một quá 
khứ, một tương lai, về một dân trong toàn thể của họ, dân ấy đã tải đi qua các thế kỷ các lời 
Kinh Thánh mà chúng ta chịu lấy ngày nay. 
 
Ơn thần hứng xuống cho tác giả, chứ không cho độc giả, trong một lúc nào đó. Điều đó có 
thực. Nhưng mục đích lại hướng về toàn thể dân của Thiên Chúa, trong tất cả lịch trình thời 
gian. 
 
2.	ĐIỀU	THIÊN	CHÚA	MUỐN	THỐNG	TRỊ	
 
Chính bởi mục đích là hướng đến toàn thể dân Chúa mọi thời, mà chúng ta có qui luật thứ 
hai Công đồng đã ra : “Muốn hội được một cách tường tận nghĩa của bản văn, thì còn 
phải cẩn thận chú ý, không vừa vào nội dung và tính cách duy nhất của toàn bộ Kinh 
Thánh, cũng như phải quan tâm đến Truyền thống sống động của Hội Thánh và tính 
cách thuần nhất của đức tin” (Hiến chế “Lời Thiên Chúa” số 12). 
 
Thiên Chúa là tác giả của toàn bộ Kinh Thánh, ban cho tất cả dân của Thiên Chúa. Vậy xét 
về ý tưởng của Thiên Chúa mạc khải, thì không bao giờ được học một sách mà quên hẳn các 
sách khác. Có thế mới tôn trọng điều chính thánh Phaolô gọi là “analogia fidei / Mức độ của 
lòng tin” (Rm12:6). Tiếng Hilạp có nghĩa chính là “tỷ lệ”, sự tương quan chính xác, sự 
tương đồng bởi thuần nhất, không khác biệt, chống chọi lẫn nhau. 
 
Đoạn thư thánh Phaolô dùng tiếng này đề cập đến các ơn huệ đặc biệt trong Hội Thánh, cách 
riêng có những tiên tri được sáng kiến nói lên trong cộng đoàn những điều về Thiên Chúa. 
Vậy cần thiết phải có tiêu chuẩn nào để cộng đoàn phán đoán. Thánh Phaolô viết cho tín hữu 
Rôma : “Với những ân lộc khác nhau tùy theo ơn huệ Thiên Chúa đã ban cho ta, nếu là ơn 
tiên tri, thì theo ‘lường của đức tin’.” (Rm12:6) Lường hay tỷ lệ của đức tin. Nhưng tiếng 
“đức tin” đây bao hàm hai nghĩa, đức tin riêng của người nói tiên tri, có lẽ là nghĩa của thư 
Rôma. Nhưng các văn kiện Hội Thánh, và tiếng thần học dùng thì thường hiểu về đối tượng 
của đức tin như vốn có trong lời rao giảng.  
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Vậy lời tiên tri nói ra phải tương ứng, tương đồng, thuần nhất (chứ không chống chọi) với 
những lời đã xác định của mạc khải. Qui luật ấy luôn luôn phải được tôn trọng. Và vì thế lời 
chỉ giáo của Hiến chế được liên kết với cả một loạt văn kiện Giáo vụ công khai Hội Thánh 
đã ra. 
 
Trong toàn bộ không coi thường thành phần. Kinh Thánh nói chung lại dạy ta quay về với 
từng quyển với những đặc điểm của nó. Ngay việc phân chia qui điển làm “Lề luật, tiên tri, 
thư trước” đã ngấm ngầm đến điều mà ngày nay gọi là loại văn, vì đã rõ cách nói về thành 
phần Qui điển như thể dựa trên lối soạn văn của mỗi thứ sách. Điều mà Tân ước cũng dùng 
dể nói về Sách Thánh (Lc24:44). 
 
Và thánh Phaolô, khi nói “Lề luật giữ vai trò quản giáo dẫn ta đến cùng Đức Kitô” 
(Ga3:24), tất nhiên ngài muốn ta nghĩ đến thiếu thời của nhân loại. Và đó đã là cả một nhỡn 
giới để cân nhắc phải chăng về quá trình của mạc khải. Chúa Kitô cũng vậy, Ngài nói “vì 
lòng dạ lì lợm của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ” (Mt10:8). Thế nghĩa là gì, 
nếu không phải là có những lời trong Kinh Thánh phải được cắt nghĩa bởi tình trạng luân lý 
thô thiển của dĩ vãng nhân loại ? Đó là những dấu chỉ đàng. Công việc bình luận ngày nay đã 
áp dụng những nguyên tắc đã được công nhận ngấm ngầm ấy. 
 
Phải, muốn đạt thấu sự công khai chấp thuận như thấy trong Hiến chế của Công đồng, Hội 
Thánh cũng đã phải lướt qua sự e ngại cổ truyền, phát xuất tự lòng kính vì Kinh Thánh thực, 
nhưng cũng vướng mắc đôi phần vào sự câu nệ của những tâm não không quen thuộc với các 
khoa nghiên cứu sử học và bình luận. Và đó cũng là điều hiện vẫn còn nơi nhiều người tín 
hữu khả kính, nhưng rụt rè sợ hãi trước những thành quả khoa học đã đem lại. Thí dụ như có 
người còn muốn vịn vào nghĩa đen của ít đoạn Kinh Thánh để tính ngày tận thế. Họ quên 
rằng Kinh Thánh không hề có một giáo huấn nào về vấn đề ấy. Và chính Chúa cũng đã 
khước từ không ban giáo huấn nào như (Mc13:32). Họ vẫn làm điều mà trước kia rất nhiều 
nhà minh giáo thường làm, mà nay ai cũng cho là lỗi thời rồi, tức là tìm nơi chương Khởi 
nguyên về tạo thành những thời kỳ địa-chất-học. 
 
KẾT	LUẬN	
 
Hai cách đọc Kinh Thánh nói trên đây đều cần thiết, và tương quan mật thiết với nhau, khiến 
cho ta tới gần dần dần cái nghĩa của Kinh Thánh như Thiên Chúa muốn cho ta biết. Và 
“Nhiệm vụ của các nhà chú giải là dõi theo các qui luật ấy mà cố tìm hiểu sâu hơn và phô 
diễn nghĩa của Kinh Thánh ngõ hầu, nhờ việc khảo cứu như thế dọn đàng ấy, phán đoán của 
Hội Thánh được thêm phần chín muồi hơn” (Hiến chế “Lời Thiên Chúa’, số 12). 
 
II.	VIỆC	ĐỌC	KINH	THÁNH	
 
Hiến chế “Lời Thiên Chúa” khuyên nhủ mọi tín hữu siêng năng đọc Kinh Thánh, không 
những trong khi cử hành phụng vụ nơi nhà thờ, mà còn hơn nữa để nuôi dưỡng đời sống 
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thiêng liêng. Việc đọc Công đồng nói đến là đọc, phải kèm thêm “lời khẩn nguyện, để có 
được sự đối thoại giữa Thiên Chúa và người ta” (Hiến chế, số 25). 
 
Như thế là Công đồng mời chúng ta khám phá ra trong Kinh Thánh một ý nghĩa cho chính 
bản thân mình, hay nói đúng hơn, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta nhận thức được ý nghĩa 
ấy. Cái ý nghĩa ấy bạn không thể tìm thấy trong sách vở báo chí nào đâu. Sách vở báo chí chỉ 
có thể gợi ý tưởng, giúp bạn làm quen với bản văn Kinh Thánh, diễn bày trước mặt bạn cả 
một loạt ý nghĩa, nghĩa đen, nghĩa bóng, hay thiêng liêng, có giá trị cho mọi người. Chỉ có 
khi nào một nhóm người thân cùng nhau đàm đạo, hay trong lúc truyện trò thân mật với 
Thiên Chúa, có lẽ bạn mới chịu lấy được lời ấy như cho riêng mình bạn, và làm cho bạn 
được thông hiệp đầy đủ hơn vào đời sống của tất cả Hội Thánh. 
 
DÙNG	KINH	THÁNH	ĐỂ	CẦU	NGUYỆN.	
 
Điều ấy xảy ra cách riêng trong khi ta dùng Thánh vịnh, lời ca của Kinh Thánh để cầu 
nguyện. Khi cùng với lời Kinh Thánh, ta ngắm nhìn người vô tội chịu bắt bớ và nhìn ngang 
qua đó ta nhận ra Chúa Kitô và các kẻ nghèo hèn thuộc về Ngài. Khi ta thấy người tội nhân 
mà ta cũng thường có liên đời và đồng số phận, khi ta ngắm nhìn Thiên Chúa vinh quang 
hằng dủ thương đáp cứu loài người. 
 
Cả những điều xa lạ với chúng ta cũng có thể nên đầu đề cho cuộc đàm đạo giữa ta và Thiên 
Chúa. Những ám chỉ về nghi tiết nơi Đền thờ xưa, những hình ảnh thái cổ còn gợi lại, cũng 
có thể nhắc nhủ cho ta nhớ lại chúng ta cũng thực là dòng giống của dân đã ra khỏi Aicập. 
Cả những lời kêu ca, gào thét của những người cầu kinh xưa kia, hay những lời hạch tội của 
các tiên tri, cũng có thể làm ta hồi tỉnh, ta phải nhận ra đó lời ta thán công minh của những 
kẻ bần cùng, mà phải sợ rằng, có khi những lời chúc dữ ấy cũng giáng xuống trên cả chúng 
ta bởi chểnh mảng không đáp cứu những người mà chính Chúa đã nhận lấy thân phận, đến 
nỗi không giúp đáp họ là không giúp đáp Ngài.  
 
Ai cầu nguyện bằng Thánh vịnh mà có thể thâu nhận cho mình lời Thánh vịnh, tất cũng biết 
tạ ơn Thiên Chúa vì lòng từ nhân của Người, và ngợi khen cùng dấn thân làm tôi Người. 
Như vậy thì còn phải nói gì khi lời ca ngợi nói lên lòng yêu mến Lề luật,  Đền thờ và dân 
Chúa ! Lề luật bây giờ tức là lời giảng trên núi của Chúa. Đền thờ đối với ta là Hội Thánh, 
còn dân Chúa bây giờ đã lan rộng bao quát muôn dân. 
 
Đó là ít ý tưởng, gợi ý, nhưng mỗi người sẽ có kinh nghiệm riêng của mình, khi thành thực 
đi vào Kinh Thánh với nhỡn giới bao la là ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. 
 
Còn về việc đọc Kinh Thánh !  
 
Có cách nào nên dùng hơn cả không ? Thực sự có nhiều cách, ích lợi sao là tùy vào hoàn 
cảnh và sự đào tạo của mỗi người. Đây là những cách người ta có thể nghĩ đến khi tiếp xúc 
với Kinh Thánh. 
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RẢO	QUA	MỘT	LƯỢC	TẤT	CẢ	CÁC	SÁCH.	
 
Trước hết người ta có thể lấy Kinh Thánh mà đọc từ đầu chí cuối một lần, từ Khởi nguyên 
cho đến Khải huyền, để biết có gì trong đó. Làm thế, thì nên chú ý đọc nhập đề và những 
chú thích thường có trong các bản ấn loát thời nay. Người ta sẽ thấy lắm khúc hình như 
nghèo nàn, khi ấy người ta sẽ đọc chóng hơn, đọc lướt qua. Người ta sẽ ghi lại những vấn đề 
nảy lên, nhưng đừng vội tìm kiếm trả lời ngay. Khi gặp được một đoạn nào có vang dội khác 
thường cho mình, người ta sẽ dừng lại lâu hơn, ghi chú, nhưng đừng muốn đào sâu cho hết 
cả ý nghĩa phong phú ngay lúc đó. 
 
Nói chung ra, người ta sẽ làm như một người thiên cư đến một thành phố mới, biết mình sẽ ở 
lại lâu, nên trước tiên chỉ đi rảo qua các phố phường, lâu đài, cơ sở, nhà hàng. Cách đọc này 
cũng có điều bất lợi, là người ta sẽ va chạm ngay với biết bao nhiêu thắc mắc mà không 
kiếm ra câu trả lời. Nếu bạn thấy cách đọc này không hạp cho bạn, thì bạn tìm cách khác. 
 
KHỞI	SỰ	VỚI	PHỤNG	VỤ	
 
Ai thường dõi theo Phụng vụ thì cũng đã tiếp xúc với Kinh Thánh rồi, vì các bài đọc, các Ca 
vãn, đều được trích tự Kinh Thánh ra. Khởi từ đó đã có một cách bắt đầu đọc Kinh Thánh 
khá sâu rồi. 
 
Các bài hát : “Xin Chúa thương xót chúng tôi”, hay “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng 
trời”... cùng các bài khác là kết tinh của kinh nguyện và lòng tin của Kinh Thánh. Bạn sẽ đọc 
những đoạn Kinh Thánh cùng một âm hưởng ấy. Thánh vịnh 50 (51) hay Tv 29 (130) tăng 
thêm ý nghĩa khẩn xin thương xót. Thiên triệu của Ysaya cho ta hoàn cảnh trong đó lời 
Thánh-Thánh-Thánh- đã được kinh nghiệm lần đầu thế nào. 
 
Bạn cũng có thể dọn một ngày lễ : Lễ Vượt qua của Chúa, Lễ Hiện xuống, hay Sinh nhật. 
 
Bạn cũng có thể tìm hiểu các bài đọc của các Chúa nhật và các ngày lễ quanh năm sẽ lấy lại 
hầu hết cả Kinh Thánh. 
 
Về các bài đọc của Kinh-nhật-khóa (nhật tụng) Hội Thánh cũng vậy. Công việc này còn 
đang được soạn thảo. Nhưng theo lược đồ, thì Kinh-nhật-khóa sẽ cho đọc tất cả Tân ước, và 
một phần lớn các sách Cựu ước, theo thứ tự mới dựa trên lịch trình Thánh sử, và trích lục các 
đoạn có thể gợi lên lời cầu nguyện. Khi ấy chúng ta sẽ có một cách đọc Kinh Thánh rất thuận 
lợi cho lòng đạo đức. 
 
ĐỌC	KINH	THÁNH	THEO	TUYỂN	TẬP.	
 
Nếu bạn dõi thư tịch các nước Anh, Pháp, Đức... thì bạn sẽ có những sách Kinh thánh theo 
kiểu tuyển tập : chọn những khúc quan trọng, và kèm theo những chú thích cần thiết. Về 
tiếng Pháp bạn có thể dùng : Bibles des jeunes, Bible de Mélan (trình bày gần 2 phần 3 Cựu 
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ước và tất cả  Tân ước), hay là “Livre de la Parole”, Pages bibliques của P. Grelot. Các sách 
này cho ta những gì cốt yếu, và kèm thêm giải thích cần thiết. 
 
ĐỌC	HẲN	CÁC	BẢN	KINH	THÁNH	THEO	THỨ	TỰ	CÁC	SÁCH.	
 
Cuối cùng ra, cũng phải đọc tất cả Kinh Thánh. Và lẽ đương nhiên là ta bắt đầu ngay quyển 
thứ nhất, theo thứ tự thường có của các sách. Nhưng phải nói là thứ tự ấy khó nhất. Thí dụ 
như chúng ta gặp ngay các sách về Lề luật, tức là một loại văn không hấp dẫn bao nhiêu, và 
chúng ta sẽ chẳng biết manh mối ra sao cả. Và như thế thì phải có sách hay tạp chí hướng 
dẫn. Ai theo dõi được thư tịch ở Pháp, thì có tạp chí La Bible et son Message”. Tạp chí mỗi 
tháng ra một kỳ, cứ theo thứ tự các sách trong Qui điển. Giản lược và dễ, nhưng đã có thể coi 
như một dụng cụ làm việc hữu hiệu. Còn có loại sách “Pas à pas avec la Bible”, có chủ giải 
liên tiếp tất cả các quyển Sách Thánh. 
 
THEO	TRÌNH	TỰ	LỊCH	SỬ	
 
Nhưng có thể dễ dàng hơn nếu ta theo thứ tự các sách lịch sử. 
 
Bạn có thể bắt đầu với sách Thẩm phán (và phần đầu sách Yoshsue 1-12). Bạn sẽ tiếp xúc 
với một dân tộc nhỏ bé còn thô sơ mộc mạc, có phẩn cổ lỗ, họ có lòng tin vào Thiên Chúa 
thật, nhưng còn thô thiển và pha trộn. Sách này sẽ chuẩn bị cho bạn hiểu giá trị của các ân 
trạch Thiên Chúa sẽ ban cho dân ấy sau này. Bạn sẽ thấy Kinh Thánh không vẽ ra một dân lý 
tưởng, nhưng thực sự Thiên Chúa đã thi hành công cuộc ơn thánh giữa ngay một nhân loại 
có xương có thịt như chúng ta. 
 
Khi đến các sách Samuel, bạn sẽ gặp những dung mạo hấp dẫn hơn như Samuel, Đavít, 
Salômôn. Bạn cũng đã có thể thưởng thức được một nền nhân văn khá tinh tế rồi. 
 
Rồi sách các Vua, giữa một lịch sử diễn tiến, càng ngày càng rắc rồi, bạn sẽ thấy nổi bật 
những dung mạo tiên tri Êlya và Êlysa, hai tiên tri này hoạt động mãnh liệt. Tới đây, như bạn 
đã thấy, khi đọc những hàng tên kia về Cựu ước, bạn sẽ hòa lẫn sách lịch sử với sách các tiên 
tri Amos, Hôsê, Ysaya (1-39) theo thứ tự thời gian, như bạn sẽ thấy lược tóm trong bản Lược 
biểu lịch sử Kinh Thánh kèm theo sau đây. Như vậy bạn sẽ có trình tự các biến cố vừa đời 
vừa đạo một bên, và bên kia bạn sẽ thấy phản ứng của lòng tin và hy vọng bất diệt của những 
kẻ nhìn thấy Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử. 
 
Thời Lưu đày, sách lịch sử không nói đến sinh hoạt của Israel thế nào. Nhưng sách Êzêkiel 
có thể cho bạn cảm thông với cảnh Lưu đày Babylon. Và phần thứ hai sách Ysaya (40-55) 
bạn sẽ thông chia niềm hân hoan của ngày giải phóng, hình bóng cho cuộc Xuất hành mới. 
 
Đến thời hồi hương, sách Ezra và Nêhêmya cho bạn thấy những nỗi gay go của việc tái thiết 
tại Palestine. Và các sách Haggai và Zakarya sẽ cho bạn thấy những nỗi khó khăn bên trong 
cộng đoàn những người hồi hương. 
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Sau khi đọc các sách ấy, bạn có thể tiếp xúc với những sách đã thành hình xung quanh Đền 
thờ tái lập : Lề luật, các sách Khôn ngoan, các Thánh vịnh, rồi những chương thuộc loại văn 
chương Khải huyền. 
 
Rồi đến thời kỳ tiếp cận với thời Tân ước. Bạn sẽ có những chương lịch sử oanh liệt của họ 
Macabê, với những chiến công rực rỡ, và với cả sự sa đọa của lý tưởng tôn giáo khi đã sa 
vào chính trị. Nhưng giá cuộc sâu thẳm của sự đụng độ, bạn sẽ gặp trong những chương thị 
kiến của Đaniel. Rồi mắt đi xa hơn giải đất Palestine, bạn sẽ có sách Khôn ngoan nói cho bạn 
biết những vấn đề nóng hổi mới nảy ra cho người Do thái hải ngoại, điều này sẽ chuẩn bị cho 
bạn hiểu biết công cuộc truyền giáo của các tông đồ, nhất là Phaolô, khi mà dân Chúa được 
chuyển từ môi trường Do thái sang môi trường La-Hi. 
 
Đọc như vậy, bạn sẽ cảm thấy được mạc khải tiệm tiến là gì. Bạn sẽ thấy các tác giả Kinh 
Thánh thay đổi, tiến triển làm sao trong tư tưởng và quan niệm về Thiên Chúa, về người ta 
và vũ trụ. Trí não loài người đã bước đi thế nào trong việc tế nhận sự thật, dưới sự hướng 
dẫn của Thần Khí Sự Thật. Bạn sẽ hiểu tại sao thánh Phaolô gọi cả Cựu ước là “người quản 
giáo dẫn ta đến cùng Chúa Kitô”. Phải, còn điều này nữa, và là điều chính của Mạc khải 
trong lịch sử : dung mạo của vì Mêsia loan báo, họa trước, và được ngóng chờ. Kiên nhẫn 
trong công việc đọc Kinh Thánh như thế, bạn sẽ chuẩn bị mình để hiểu sâu hơn các sách Tin 
Mừng, bạn sẽ biết được Chúa Kitô. 
 
HỌC	HỎI	MỘT	CUỐN	SÁCH	
 
Cũng còn nhiều cách tiếp xúc với Kinh thánh nữa. Có người thích hạn chế vấn đề. Nếu thế, 
người ta có thể bắt đầu với một quyển nào của Kinh thánh, và từ đó tiếp xúc với những sách 
khác, vì hầu như không có sách nào lại biệt lập, không đụng chạm đến sách khác. Người nào 
đã quen với Kinh Thánh, sẽ bắt chụp ngay được những ám chỉ, những ký ức, hay trùng ý, 
song chiếu được với nhau. Bạn giở những sách Kinh Thánh thời nay, bạn sẽ gặp từng loạt lề 
chú, đối chiếu đoạn này với đoạn khác. Kiên nhẫn bạn sẽ thấy hầu như tất cả Kinh Thánh 
xuất hiện xung quanh sách bạn đã chọn làm trung tâm. 
 
Các tín hữu thường ưa khởi sự từ một sách Tin Mừng, tức là một chóp đỉnh và từ đó đưa tầm 
mắt coi quanh các triền xung quanh, tức là những con đường ngoắt nghéo mạc khải đã ngang 
qua để dẫn đến Chúa Kitô. Trong Tân ước, tất nhiên Công vụ các Tông đồ và các thư của 
thánh Phaolô vẫn đi đôi với nhau. Bạn sẽ đọc cả hai dõi theo nhau từng giai đoạn : Những 
bước đầu của Hội Thánh, đời hoạt động của thánh Phaolô và những giải đáp bởi thần hứng 
ngài đã ra cho những vấn đề mà các giáo hội của ngài gặp phải. Bạn sẽ gặp bao nhiêu vấn đề, 
những vấn đề có khi còn cấp bách ngay trong cộng đoàn của bạn. 
 
HỌC	MỘT	CHỦ	ĐỀ	
 
Người ta cũng có thể khởi sự với một ý tưởng nào, hay như người ta thường nói “một chủ 
đề” Kinh Thánh. Với một học giả nào đáng tin cậy, bạn sẽ theo dõi xem ý tưởng ấy diễn biến 
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làm sao từ những truyền thống cựu trào của Cựu ước, cho đến sách cuối cùng của Tân ước. 
Những ý niệm về Thiên Chúa, hay về Chúa Kitô, như các tước hiệu nói về Ngài (Con Người, 
Con Đavít, Đấng Cứu Thế), hay về Hội Thánh (như Dân của Thiên Chúa, sự hiện diện của 
Thiên Chúa giữa người ta). 
 
Dĩ nhiên công việc này sẽ đạt nhiều thành quả hơn, nếu bạn có được một nhóm cùng chung ý 
hướng, mà phân chia công việc với nhau. Cùng nhau học hỏi, cùng nhau đàm đạo và thông 
chia kinh nghiệm về Lời của Thiên Chúa, biết đâu lại không giúp bạn ngang qua giải thích 
mà đạt đến áp dụng, để sống cho chính mình bạn Lời mà Thiên Chúa cũng muốn ngỏ với 
chính mình bạn. 
 
 
 
 


