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KINH  THÁNH  (phần 1) 
 

 
 
 

1. PHẦN GIỚI THI ỆU 

 
Sau khi chúng ta đã thiết lập các tín lý trên các yếu tố khác nhau kết cấu nên vũ trụ của chúng ta và 

chính nhân thể của chúng ta với sự soi sáng của Kinh Thánh, bây giờ là lúc chúng ta cần phải thiết lập 
định nghĩa trung thực của KINH THÁNH . 

 
Trong Việt Ngữ thì Kinh Thánh có thể được gọi là Kinh Thánh hay Thánh Kinh, hay là Lời của 

Đức Chúa Trời, Lời của Thiên Chúa. 
 
Kinh Thánh là một quyển sách đặc biệt, dưới rất nhiều khía cạnh, mà chúng ta cố gắng định nghĩa 

một cách tóm lược trong các phần tiếp theo. 
 
 

2.  DANH TỪ KINH THÁNH 

 
Danh từ  Kinh Thánh đến từ danh từ trong tiếng Hy-lạp "Biblia" với số nhiều : có nghĩa là các 

quyển sách hay bộ sách. 
 
Thật vậy, Kinh Thánh là một bộ sách gồm nhiều quyển sách, một tủ sách lưu động chứa đựng 66 

quyển sách ! 
 
Kinh Thánh được chia ra làm hai phần:  Cựu Ước và Tân Ước. 

 
 Cựu Ước gồm có 39 quyển sách. 
 Tân Ước gồm có 27 quyển sách.  
 

Kinh thánh được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau.  Ngoại trừ hai người đã quen biết nhau, Phi-ơ-
rơ và Phao-lô, các tác giả khác hoàn toàn không quen biết nhau vì đã sống trong những thời đại khác 
nhau, ở những vùng khác nhau, và thời kỳ biên soạn của họ đã trải dài trên khoảng 15 thế kỷ. 

 
Sự biên soạn của Kinh Thánh đã đi theo một sự tiến bộ tuần tự và không ai có thể chối cãi được đó 

chỉ có thể là sự dẫn dắt và linh cảm của Đức Thánh Linh. 
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Các tác giả của Kinh Thánh đã có những nguồn gốc khác nhau.  Chúng ta có thể xem một vài thí 
dụ : 
 
CỰU ƯỚC 
 

� MÔI-SE , tác giả của 5 quyển sách đầu tiên - một nhà lập pháp, lãnh thủ một quốc gia, và cũng 
từng là một người chăn chiên, 

 
� GIÔ-SUÊ người kế vị Môi-se, một lãnh đạo quân sự, người đã dẫn dắt dân tộc Y-rơ-ra-ên trong 

sự đánh chiếm Đất Hứa, và để tuyển dân đặc biệt này nhận lãnh được di sản ban cho bởi Đức 
Chúa Trời, 

 
� SA-LÔ-MÔN , một vị vua đầy thông sáng, một nhà hiền triết, con trai của Đa-vít, tác giả của 

nhiều quyển sách như Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca, 
 

� A-MỐT, người chăn chiên, 
 
� NÊ-HÊ-MI , quan hầu rượu, cận thần của vua của Ba-tư, có thể được xem như là thủ tướng của 

cả đế quốc Ba Tư, 
 

� Ê-XƠ-RA, thầy thông giáo của Y-rơ-ra-ên, 
 

� ĐA-NI-ÊN , đại quan, chức sắc thượng phNm trong triều đình của Đế Quốc Ba-by-lôn. 
 
 
TÂN ƯỚC 
 

� GIĂNG và PHI-E-RƠ, những ngư dân trên biển Ga-li-lê, 
 
� LU-CA , một bác sĩ, 

 
� MA-THI- Ơ, một người thâu thuế, 

 
� PHAO-LÔ , một cựu Pha-ri-si, học giả và giáo sư về Kinh Luật Do-thái, vân vân... 

 
 
Tủ sách của Kinh Thánh có thể được phân chia ra như sau : 
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CỰU ƯỚC 
 
1)  5 quyển của bộ Ngũ Kinh :  SÁNG THẾ KÝ -  XUẤT Ê-GÝP-TÔ KÝ – LÊ-VI KÝ – DÂN SỐ KÝ - 

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ  Nguốn gốc của cả thế giới và lịch sử của dân Do-thái. 
 
2)  12 quyển sách lịch sử : GIÔ-SUÊ – CÁC QUAN XÉT – RU-TƠ - 1 và 2 SA-MU-ÊN - 1 và
 CÁC  VUA - 1 và 2 SỬ KÝ – Ê-XƠ-RA – NÊ-HÊ-MI – Ê-XƠ-TÊ. 
 
3)   5 quyển sách Thi Văn : GIÓP – THI THIÊN – CHÂM NGÔN -TRUYỀN ĐẠO – NHÃ CA.  Đời 

sống tin kính của người Do-thái, những phong phú và những khuyết điểm của Do-thái giáo. 
 
4)  17 quyển sách tiên tri : Các Đại Tiên Tri :   Ê-SAI – GIÊ-RÊ-MI – CA THƯƠNG – Ê-XÊ-

CHIÊN – ĐA-NI-ÊN (5)   
 
Các Tiểu Tiên Tri :    Ô-SÊ – GIÔ-ÊN – A-MỐT – ÁP-ĐIA – GIÔ-NA – MI-CHÊ – NA-HUM – 
HA-BA-CÚC – SÔ-PHÔ-NIE –A-GHÊ – XA-CHA-RI – MA-LA-CHI    (12)  Lời hứa của sự hiện 
đến của Chúa. 

  
TÂN ƯỚC 
 
5)  4 Quyển Phúc Âm : MA-THI-Ơ - MÁC – LU-CA - GIĂNG. Nguồn gốc cho một nhân loại 

mới. 
  
6)  Công Vụ Các Sứ Đồ : Lịch Sử của Hội Thánh Khởi Nguyên. 
 
7)  21 Tín Thư : 13 tín thư của Phao-lô - 2 tín thư của Phi-e-rơ - 1 tín thư của tác giả vô  
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   danh - 1 tín thư của Gia-cơ - 3 tín thư của Giăng - 1 tín thư của Giu-đe. 

RÔ-MA - 1 và 2 CÔ-RINH-TÔ – GA-LA-TI – Ê-PHÊ-SÔ – PHI-LÍP – CÔ-LÔ-SE - 1 và 2 TÊ-SA-
LÔ-NI-CA - 1 và 2 TI-MÔ-THÊ - TÍT – PHI-LÊ-MÔN – HÊ-BƠ-RƠ – GIA-CƠ - 1 và 2 PHI-E-RƠ 
- 1, 2 và 3 GIĂNG – GIU-ĐE.   Đời sống Cơ Đốc Nhân và các châu báu của đời sống Cơ Đốc Nhân. 

   
8)   1 Quyển Sách Tiên Tri :   KHẢI  HUYÊN.   Lời hứa của sự trở lại của Chúa. 
 
  Để giúp cho việc đọc dễ dàng hơn, các quyển sách này được chia ra thành chương và câu, thí dụ như 
Ê-sai 53 :5. 
   
  "Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, 
  bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. 
  Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, 
  vết thương người mang để chúng ta được chữa lành."  
 
  Với hình ảnh của câu nói trên, được viết khoảng 800 năm trước khi Chúa Giê-su Christ ra đời, 
chúng ta nhận thức được là nhân vật chính yếu của tất cả Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ là: CHÚA  
GIÊ-SU CHRIST .  Tân Ước chỉ là sự mặc khải của những gì đã được tiên đoán trước trong Cựu Ước 
liên quan đến Đấng Christ, Đấng Mê-si. 
 
  Kinh Thánh thật ra chỉ là một quyển duy nhất, vì theo phân đoạn của Khải Huyền 19 :10 : "Vì sự 
làm chứng về Đức Giê-su là tinh thần của các lời tiên tri."  
 
  Những điểm tổng quát nói trên đã được thiết lập thNm quyển của Kinh Thánh liên quan đến : 

 
1 - Hạnh kiểm trong đời sống Cơ Đốc Nhân – 1 Cô. 4 :17 
2 - Đức tin – Giu. 3 
3 - Sự hiểu biết thuộc linh – 1 Cô. 2 
4 - Sự thông công giữa anh em với nhau – 1 Phi. 1 :22 
5 - Đời sống gia đình - Êph. 5 :22 - Êph. 6 :1-4 
6 - Đời sống trong xã hội và trong công việc làm  - Êph. 6 :5-9 
7 - Những quan hệ giữa các tín đồ với nhau – 1 Phi. 3 :8-9 
8 - Những quan hệ giữa các tín đồ với thế gian – Rô. 13 - Rô. 12 
9 - Hội thánh, các thánh chức – Êph. 4 

 
 

3.  SỰ THẦN  CẢM  CỦA  KINH  THÁNH 

 
 

Để có thể tuần phục với những gì đã được viết trong Kinh  Thánh, chúng ta phải nhìn nhận quyển 
sách này là Lời của Đức Chúa Trời một cách chối cãi (Lời được ghi chép của Ngài) 

 
-    Kinh Thánh đã được viết để chúng ta tin nơi Chúa Giê-su, Đấng Christ, là Con Trai của Đức 
Chúa Trời và khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ có được sự sống bởi danh của Ngài (Gi. 20 :31). 
 
-     Mục đích của Kinh Thánh (Cựu Ước và Tân Ước) là đem chúng ta đến sự cứu rỗi với đức tin 
nơi  Chúa Giê-su (2Ti. 3 :15). 
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-    Như chúng ta đã phân định và trình bày, chúng ta có thể khẳng định về trọn bộ các quyển sách 
của Kinh Thánh là sự tập trung về con người của Chúa Jê-sus (Gi. 5 :46, Lu. 24 :27, Lu. 24 :44 - 
46, Hê. 10 :5-9). 
 
- Sự thần cảm là tối quan trọng trong bản tính của Kinh Thánh. 

 
Chúng ta không thể nói là Lời của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh , nhưng chúng ta phải nói 

là cả Kinh Thánh chính là Lời của Đức Chúa Trời . (Khải. 22 :18-20). 
 
Chúa Jê-sus đã xác định về sự thần cảm của Kinh Thánh "Chúa đã làm chứng về các điều này". 

 

 
 

-   Chân lý hay Lẽ thật của Kinh Thánh (Gi. 17 :17) 
-   Giá trị của luật pháp và các tiên tri (Ma. 5 :17). 
-   Sự thần cảm dù ở một dấu chấm nhỏ nhất trên chữ "i" (iota) và một dấu gạch nối (Ma. 5 :18). 
-   Không ai có thể hủy diệt được Kinh Thánh (Gi. 10 :35). 
-  Chúa không ngần ngại xác định rằng những điều răn của Kinh Thánh là "những Điều Răn của  

Đức Chúa Trời" và củng cố giá trị của một văn bản viết bởi Môi-se bằng từ ngữ: "Đức Chúa 
Trời đã nói" (Ma. 15 :3-6). 

-   Chúa đã nhấn mạnh sự kiện là Đa-vít đã sáng tác dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh (Ma. 
22 :43). 

-   Chúa đã cho là sự sai trật tất cả những sự giảng dạy không đúng của Kinh Thánh hay sự hiểu làm 
hay hiểu sai của Kinh Thánh (Ma. 12 :24) 

 
 
Chúa đã xác định những sự kiện mà con người thường không chấp nhận : 

 
-   Sự tạo dựng của A-đam và Ê-va theo sư tường thuật của quyển Sáng Thế Ký (Ma. 19 :4-5). 
-   Sự sát hại của A-bên (Lu. 11 :51). 
-   Việc đóng chiếc tàu của Nô-ê và trận đại hồng thủy (Ma. 24 :37). 
-   Khải tượng của Áp-ra-ham và những kinh nghiệm của ông (Gi. 8 :56). 
-   Sự hủy diệt của hai thành Sô-đôm và Gô-mo-rơ (Lu. 17 :29-32). 
-   Sự kêu gọi của Môi-se qua bụi gai với lửa bừng cháy (Mác 12 :26). 
-   Bánh ma-na (Gi. 6 :31-51). 
-   Con rắn bằng đồng (Gi. 3 :14). 
-   Nữ hoàng Sê-ba (Ma. 12 :42). 
-   Kinh nghiệm của Giô-na (Ma. 12 :40). 
-   Quyển Đa-ni-ên (Ma. 24 :15). 

4.  CHÚA  JÊ-SUS  ĐÃ  LÀM  CH ỨNG  NHƯ  THẾ  NÀO  CHO  SỰ  THẦN  CẢM  NÀY 


