
Tìm Hiểu Kinh Thánh 
 

• “Đàng sau và bên dưới Kinh Thánh, bên trên và bên kia Kinh Thánh, là Thiên Chúa của Kinh 
Thánh” 

• Cựu Ước là giao ước T. Chúa làm với nhân loại về ơn cứu độ của Ngài trước khi ĐKT đến. 
Tân Ước là giao ước T.Chúa thiết lập với con người về ơn cứu độ của Ngài sau khi ĐKT 
xuống thế làm người.   

• Kinh thánh là mạc khải bằng chữ thánh ý của TC cho con người. Thiên Chúa nói với chúng ta 
về chính mình, qua các chứng nhân Ngài chọn và sau cùng qua chính Ngôi Lời Nhập Thể (Dt 
1,1-2) 

• Chủ đề chính của nó là ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô: Thập Giá (sự chết) và Phục sinh 
• Sau khi ĐKT về trời là lịch sử của Giáo Hội. Một sử gia đã nói ‘Hầu hết mọi người công nhận 

rằng lịch sử thì giống như một chuỗi ngọc trai nối với nhau nhưng không có sợi giây”. Phát 
biểu này rất thích hợp để nói về lịch sử của Kinh thánh. 

• Truyền thống các tông đồ và hội thánh: cần giải thích kinh thánh trong truyền thống này. Nếu 
không sẽ trở nên rối đạo. 

 
Những sự kiện thú vị 

( Những con số này dựa vào quy điển (Canon) của Do Thái Giáo cho phần CƯ và quy điển được 
nhiều học giả Kinh Thánh chấp nhận nhất cho phần TƯ) 

 
Cưụ Ước: sách Luật – năm / Lịch Sử - mười hai/ Thi ca – năm/ Tiên tri – mười bảy 
 
Tân ước: 
Giới thiệu cho chúng ta tính cách và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là trung gian của Tân 
Ước, bởi ít nhất 8 người, bốn vị là tông đồ :Matthêu, Gioan, Phêrô và Phaolô; hai vị là người đồng 
hành của các tông đồ là Mácô và Luca; và hai là bà con của Chúa Giêsu là Giacôbê và Giuđa. 
Các sách này đuợc viết tại nhiều thời điểm khác nhau trong hậu bán thế kỷ thứ nhất. 
Chúng ta có thể phân chia Tân Ước ra làm bốn loại: 
Phúc Âm – bốn 
Lịch sử - một 
Tiên tri – một 
Thư – hai mươi mốt ( Thư của T. Phaolô 13 cuốn, thư chung 8 cuốn) 
 
Nội dung gồm Thiên Chúa, con người, tội lỗi, ơn cứu độ, công chính hoá, thánh hoá, tôn vinh: trong 
hai chữ là ơn sủng và vinh quang. Trong một chữ - Chúa Giêsu 
 
Chúa Giêsu trích dẫn từ hai mươi hai cuốn sách C.Ư: Mt 19 lần, Mc 15 lần; Lc 25; Ga 11 lần. 
Thư gởi tín hữu Do Thái trích dẫn C.Ư 28 lần 
Sách khải Huyền trích dẫn C.Ư 245 lần. 
 
Số câu – 31,102 
Số chữ - 775,693 
Chương dài nhất – TV 119 
Chương ngắn nhất – TV 117 
Sách Et-ra 7:22 chứa tất cả các mẫu tự trừ mẫu tự j 
Câu dài nhất – Ét-te 8:9 
Câu ngắn nhất – Gioan 11:35 
Cuốn sách dài nhất của C.Ư- sách thánh vịnh 
Cuốn sách dài nhất của T.Ư – Phúc âm Luca 
 



 
 

Học Kinh Thánh như thế nào? 
 
KT mạc khải Ý Chúa để hướng dẫn con người thực thi thánh ý đó. Mỗi cuốn sách chứa đựng một nội 
dung giảng dạy cụ thể. Chúng ta tìm xem lời giảng dạy đó là gì và làm theo lời giảng dạy đó. Chúng 
ta sẽ đi qua từng cuốn sách trong mỗi chương. 
 
KT, mặc dầu là một thư viện, nó cũng là một cuốn sách. Đó là một câu chuyện, một đại tự sự kể về 
khởi đầu cho đến chung cuộc. Đây là một sự kiện văn chương vô tiền khoáng hậu. Giả sử chúng ta 
muốn viết bao trùm về đủ mọi thể loại như luật pháp, lịch sử, triết học, sắc tộc và tiên tri, và muốn 
gồm tóm chúng lại trong một cuốn sách. Chúng ta đặt tên gì cho cuốn sách này? Và phải bắt đầu từ 
đâu? Rồi làm sao để kết hợp tất cả những đề tài bao quát đó lại với nhau?  
Vậy mà những con số vô tận và đủ mọi đề tài và mọi thể loại văn chương đều được tìm thấy trong 
KT, chúng được gọp chung lại qua không chỉ qua vài thế hệ trong lịch sử của dân tộc, nhưng qua 
hàng bao nhiêu thế kỷ, trong một kết hợp nhỏ bé tuyệt vời như hiện tại. Không một nhà xuất bản nào 
dám in một cuốn sách như vậy, nếu có gan in, thì không chắc có ai bỏ tiền ra mua không. Thế mà, 
cuốn KT làm được, và đã được in hàng tỉ bản từ hồi có máy in đến giờ. 
 
Nên nhớ, cuốn KT được gởi đến chúng ta bởi khoảng 40 tác giả trong khoảng thời gian là 1600 năm. 
Tất cả được gồm lại và gọi là cuốn sách. Chúng ta có thể bắt đầu từ Sáng Thế Ký và đọc một lèo 
đến cuối sách. Không có gì trở ngại cả. Chúng ta có thể chuyển từ loại văn chương này qua thể loại 
khác dễ dàng như nó được viết bởi một người, và thực ra chúng ta đang có trong tay một câu 
chuyện được sáng tác bởi một Ý muốn (2Pr 1:21), tuy không phải bởi một bàn tay. 
 
Tuy KT là phát xuất từ TC, nó được viết bởi con người. Ý tưởng, sự mạc khải là Thần Thiêng, nhưng 
cách diễn tả thì phàm trần. (2Pr 1:21) 
 
Lịch sử KT mang chúng ta trở về qúa khứ đời đời và sự tiên báo của nó ngược lại đưa chúng ta vào 
tương lai vô định. 
 
C.Ư là nền, T.Ư là toà nhà vĩ đại. Chân móng hay nền không có giá trị gì nếu chúng ta không xây gì 
trên đó hết. nhưng một toà nhà cũng không thể xây được nếu không có chân móng. Nên C.Ư và T.Ư 
đều cần thiết cho nhau. Như T, Augustinô nói: 
Tân được chứa trong Cựu 
Cựu được giải nghiã trong Tân 
Tân thì tiềm tàng trong Cựu 
Cưụ thì hiển lộ trong Tân 
 

Đức Kitô, Lời Hằng Sống 
 
C.Ư tường thuật về một quốc gia (Do Thái). T.Ư tường thuật về một Người (Con Người).  Quốc gia 
được thiết lập và củng cố bởi T.C để mang Con Người vào đời (St 12: 1-3). 
 
Chính T.C làm người để chúng ta biết phải suy tưởng về điều gì khi suy tưởng đến T.C (Ga 1:14; 
14:9). Sự xuất hiện của Người trên trái đất là biết cố trung tâm của tất cả lịch sử. C.Ư dàn cảnh cho 
sự xuất hiện này. T.Ư diễn tả sự xuất hiện ấy. 
 
Như là một con người ĐKT sống một cuộc đời toàn hảo nhất từ trước đến giờ. Ngài nhâh từ, dịu 
dàng, hiền lành, nhẫn nại, và thương người. ngài yêu thương mọi người. Ngài làm phép lạ đề nuôi 
người đói khát. Những người vất vả, đau bệnh, đau lòng- tìm đến Ngài, và Ngài đã cho họ được nghỉ 



ngơi thoải mái (Mt 11;28-30) Thánh Giaon nói nếu viết ra hết những việc tốt Ngài đã làm thì thế giới 
không có chỗ chứa các cuốn sách đó (Ga 21:25) 
 
Rồi Ngài đã chết vì gánh tôi của trần gian và trở thành Đấng cứu độ trần gian. 
 
Ngài đã sống lại từ cõi chết. và ngày nay Ngài vẫn sống. ngài không chỉ là nột nhân vật lịch sử, 
nhưng là một Người đang sống – dó là sự kiện lịch sử quan trọng nhất và là một lực sinh động nhất 
trong thế giới hôm nay. Và Ngài hứa ban sự sống đời đời cho tất cả những ai đến với Ngài. 
 
Toàn thể KT được xây dựng chung quanh câu chuyện của ĐKT và lời hứa ban sự sống đời đời cho 
con người của Ngài. KT được viết ra chỉ với một mục đích duy nhất để chúng ta tin và hiểu, biết và 
yêu, và đi theo Ngài. 
 
Ngoài lý thuyết về ơn linh hứng hay lý thuyết về cách nào KT trở thành hình thức như ngày hôm nay, 
hay bao nhiêu đoạn văn bị cắt xén thêm bớt trong tay của những chủ bút hay những người sao chép 
lại, hay những thể văn hay câu thơ đáng lẽ KT phải viết theo. Hãy đón nhận cuốn KT như nó là 
những đơn vị, tìm hiểu về nội dung từng đơn vị đó. Bạn sẽ thấy ở đó một ý tưởng xuyên suốt chỉ cho 
ta biết rằng một Trí tuệ đã linh hứng giúp viết ra toàn thể bộ sách; rằng nó mang trên khuôn mặt nó 
dấu ấn của Tác giả, rằng nó đúng nghiã là LỜI CHÚA. 
 

Những nội dung chính của từng cuốn sách 
 
CỰU ƯỚC 
Ngũ Kinh 
Trong Sáng thế thế giới được tạo thành 
Trong Xuất hành cuộc trương chinh được kể lại 
Sách Lê-vi chứa đựng lề luật, 
Trong dân số các bộ tộc kết họp lại 
Trong Đệ Nhị Luật chúng ta được kêu gọi lần nữa chỉ giữ lề luật của TC mà thôi 
Và năm cuốn sách này của Mô-sê là những bản viết cổ nhất mà nhân loại biết đến 
Sách Lịch sử 
Giô-suê can trường dẫn dân vào xứ Canaan 
Các Thủ lãnh luôn đối đầu dân Do Thái nổi loạn 
Chúng ta đọc được tên của vua Đa-vít trong sách Rút, 
Và trong hai sách Đa-ni-en 
Trong sách Các vua cuốn một và hai chúng ta đọc được quốc gia Do Thái trở nên tồi tệ ra sao 
Trong cuốn một và hai Sử Niên Biên lịch sử khác cũng giống vậy 
Trong Ét-ra người Do Thái lưu đày trở về 
Trong khi đó Nơ-khe-mi-a xây tường thành 
Hoàng hậu Et-te cứu dân tộc khỏi diệt vong 
Những cuốn vừa kể được gọi là Lịch Sử 
 
Sách thi ca 
Trong Gióp chúng ta đọc được dức tin kiên trì 
Trong Thánh vịnh là những bài ngợi ca của Vua Đa-vít; 
Sách Châm ngôn giúp chúng ta khôn ngoan 
Sách Giảng viên minh hoạ cho chúng ta những lạc thú thế gian phù phiếm ra sao 
Sách Diễm ca viết về tình yêu của TC,  
Và năm cuốn này gọi là thi ca 
 
 
 



Sách Tiên Tri (Ngôn sứ) 
I-sai-a loan báo ĐKT sẽ đến 
Trong khi Giê-rê-mi-a nói về quân thù, 
Và trong Ai-ca ông khóc Thành Thánh bị lật đổ. 
Ê-dê-ki-en nói về màu nhiệm, 
Trong khi Đa-ni-en báo trước các vua ngày xưa; 
Hô-sê kêu gọi thống hối; 
Giô-en loan báo ngày phán xét. 
A-mốt nói về cơn thịnh nộ, và về Ê-dom 
Ô-va-đi-a được sai đi cảnh báo, 
Trong khi Giô-na chỉ cho thấy Đức Kitô sẽ sống lại thế nào, 
Và trong Mi-kha  cho ta biết Ngài sẽ sinh ra ở đâu 
Trong nakhum, Thành Ninivê được nhìn thấy, 
Trong Kha-ba-cúc, Kha-dê-a bị hổ ngươi 
Xô-phô-ni-a, tội lỗi của Giuđa 
Khác-gai, xây dựng đền thờ 
Da-ca-ri-a nói về Đức Kitô 
Và Ma-la-kha con ông Gio-an, làm dấu lạ  
Sách Tiên tri gồm mười bảy cuốn. 
 
TÂN ƯỚC 
Mathêu, Mácô, Luca, và Gioan 
Nói về Chúa Kitô, và họ lần theo dấu vết Ngài 
Công vụ tông đồ trình bày công việc của Chúa Thánh Thần; 
Thư Roma chỉ cho thấy chúng ta được cứu độ bởi ơn sủng như thế nào 
Cô-rin-tô dạy dỗ hội thánh 
Ga-lát trình bày riêng về ơn sủng của Chúa 
Êphêxô, nói cho biết chúng ta ở ‘trong Đức Kitô’ thế nào, 
Phi-lip-phê, cho biết về niềm vui của Chúa Kitô mang lại cho chúng ta 
Côlôxê miêu tả sinh động Chúa Kitô được vinh thăng 
Và Thêxalônica nói về ngày tận thế 
Trong timothê và Titô là những quy tắc cho mục tử chăm sóc đoàn chiên 
Philêmôn chụp lại việc bác ái, 
Mười ba thư viết bởi Phaolô. 
Luật Do Thái miêu tả trước Chúa Kitô 
Và thư Do Thái trình bày tất cả điều này thật rõ rang 
Giacôbê chỉ ra rằng dức tin kèm theo việc làm là đứng tin sống động 
Và thư Phêrô thúc dục tín hữu kiên định đức tin 
Trong khi thư Gioan cổ vũ đức ái Kitô hữu; 
Và ai sống đức ái, sẽ được TC chúc phúc. 
Thư Giuđa cho biết kết cục của kẻ gian ác, 
Trong khi Khải Huyền nói về trời 
Những sách này kết thúc toàn thể Tân Ước 
Và tổng cộng là hai mươi bảy cuốn 
 


