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- Quyễn Kinh Thánh của tôi ! -

« Kinh Thánh là một viễn vọng kính giữa loài người và
ĐCT ; đây là sự xé bỏ của bức màn che khuất.»

Augustus H.Strong, thi hào Mỹ,

I - Phần Giới thiệu

Kinh Thánh giữ một vị trí quan trọng trên thế giới.
Đây là cuốn sách đầu tiên được in ấn (theo nhà phát minh người Đức Johann Gutenberg
(1400-1458).
Đây là cuốn sách được chuyển ngữ nhiều nhất (trong hơn 2.000 thứ tiếng, tính đên tháng
12/2.000).
Đây là cuốn sách bán chạy nhất trong lãnh vực văn chương văn  học.
Đây là cuốn sách được đọc nhiều nhất, bán chạy nhất...trên thế giới, nhưng đồng thời cũng là
cuốn sách được biết tới và hâm mộ ít nhất.

Kinh Thánh quan trọng chủ yếu là do uy quyền vốn có của Kinh Thánh.
Kinh Thánh chẳng bao giờ để người đọc giữ mãi nguyên trạng cố hữu, song luôn có tác động
kích dẫn, gợi ý, khiến người đọc phải thay đường đổi hướng và được chuyển hoá.Và Kinh
Thánh được viết ra chính vì mục đích ấy : II Tim.3 :17-17.
Kinh Thánh là người bạn đồng hành lúc an bình, hạnh phúc, cũng như khi gặp khó khăn, u
buồn.

Đây là Lời ĐCT ban cho loài người.

Cựu Ước Tân Ước
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Bài 1 : Một Thư Viện
John Wilmot 1647-1680 : « Sự phản bác duy nhất đối với
Kinh Thánh, chính là một cuộc sống bại hoại. »

Kinh Thánh  là một thư viện đúng nghĩa.Thực vậy, từ "Kinh Thánh" (Bible), xuất xứ từ
chữ Hi Lạp "ta biblia" có nghĩa là những cuốn sách. Rồi theo thời gian và được la-tinh hoá
một chút, từ ngữ đó hôm nay trở thành : "la Bible" (Kinh Thánh), một từ Pháp ngữ, mang
tính giống cái, số ít.

1° Thư viện này chứa đựng những gì ?

Một loạt những cuốn sách mà người ta có thể chia làm 2 phần lớn :
- Cựu Ước, gồm 39 sách ; và
- Tân Ước, gồm 27 sách.

Tổng cộng là 66 sách, được tập hợp lại thành quyễn Kinh Thánh..

Từ ‘Giao ước’ (“Testament”) được dùng để dịch một từ ngữ Hi bá lai có nghĩa tương
đương với từ Alliance (sự kết ước, kết liên) của tiếng Pháp.

Do đó, về phương diện ĐCT, Cựu Ước chỉ về loại hình tương giao mà Ngài muốn thiết lập
trước hết với dân sự của Ngài : dân Y-sơ-ra-ên, và sau đó với toàn thể nhân loại.
Về Tân Ước, đây chính là hình thức tương giao mới mà ĐCT thiết lập qua Đức Chúa Giê-su
Christ.

a °  Các sách Cựu Ước  :

Phần đầu của Kinh Thánh, tức các sách Cựu Ước, được phân loại như sau :

*Bộ Ngũ Kinh (Le Pentateuque), tức là  5 sách của Môi Se, đây là 5 sách đầu tiên của Kinh
Thánh, cũng còn gọi là Bộ Sách Luật Pháp.

1- Sáng thế ký : kể lại nguồn gốc loài người và lịch sử của tuyển dân ĐCT, từ thời Ap-ra-ham
đến Môi-se.

2- Xuất-ê-díp-tô ký : từ cuộc ra đi của dân sự ĐCT khỏi xứ Ai-Cập cho đến khi họ dừng
chân tại Núi Si-nai..

3- Lê-vi-ký : gồm các điều khoản của bộ luật Môi-se, là bộ luật điều hành cuộc sống của dân
Y-sơ-ra-ên, tuyển dân của ĐCT.

4- Dân số ký : ghi nhắc lại những biến cố và sự kiện đáng ghi nhớ đã xảy ra từ khi dân sự
Chúa bắt đầu rời khỏi Núi Si-nai cho đến  khi đặt chân vào vùng đất hứa : xứ Ca-na-an.
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5- Phục truyền luật lệ ký : tổng kết và tái duyệt về sự thi hành Bộ Luật Môi-se, theo như đã
được phán truyền trong sách Lê-vi-ký với lời cảnh báo trước về yêu cầu phải vâng phục
ĐCT.

* Các sách Lịch sử : gồm 12 sách.

1-sách Giô-suê : cuộc hành trình tiến  vào đất hứa và khởi đầu cuộc chinh phục.

2-sách Các quan xét : ghi lại những biến cố và sự kiện xảy ra từ khi Giô-suê băng hà cho
đến lúc  Sa-mu-ên ra đời.

3-sách Ru-tơ : kể lại câu chuyện thế nào một người nữ xứ Mô-áp về sau trở thành cố ngoại
của vua Đa-vít.

4-5- I&II Sa-mu-ên : kể lại cuộc đời nhà tiên tri Sa-mu-ên, vị quan xét (hoặc thẩm phán)
cuối cùng, kể từ thời Sau-lơ và Đa-vít, hai hoàng đế đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên.

6-7- I&II Các Vua : ghi lại những biến cố xảy ra tại Y–sơ-ra-ên  từ thời vua Sa-lô-môn cho
đến khi Giê-ru-sa-lem bị tàn phá (586 TC) đồng thời cũng tường thuật những hoạt động của
các tiên tri Ê-li và Ê-li-sê.

8-9- I&II Sử Ký : đưa ra một bức tranh toàn cảnh về lịch sử của tuyển dân ĐCT.

10-11- Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi : hai sách này nối tiếp theo hai sách trước, ghi chép lại những sự
kiện quan trọng xảy ra kể từ ngày đi đày trở về (538 TC) , tức thời kỳ trùng tu của  dân sự
Chúa.

12- Ê-xơ-tê : sự can thiệp của nữ tù đày Do Thái Ê-xơ-tê, thế nào bà trở nên hoàng hậu của
Vua A-sê-ru và đã giải cứu dân sự khỏi cảnh diệt vong.

* Các Sách Thi Thơ : gồm 5 cuốn.

1- Gióp  : sách Gióp luận bàn về sự đau khổ của người công bình, mà kết luận cho giải pháp
của vấn đề không gì khác hơn là :"hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời".

2-sách Thi Thiên  : bộ sưu tập gồm 150 bài thi ca mng tâm tình ngợi khen chúc tụng, nguyện
cầu và sám hối.

3- sách Châm Ngôn  : bộ sưu tập gồm những phương ngôn tục ngữ, được coi như kim chỉ
nam cho việc thực hành nếp sống đạo đức.

4- sách Truyền đạo : ghi lại và luận bàn về những kinh nghiệm sống ở đời, và rút ra được
chân lý như sau :"hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ  các mạng lệnh của Ngài".

5- sách Nhã ca  : sách Nhã ca nói về tình yêu thương của ĐCT đối với dân Y-sơ-ra-ên,
nhưng qua đó chúng ta cũng có thể thấy rõ tình yêu thương của Ngài đối với tất cả những kẻ
có lòng tin cậy nơi Ngài.
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* Các sách Tiên tri , có thể chia làm hai phần : a. Các tiên  tri lớn, và b. Các  tiên tri nhỏ.

a° Những sách của các tiên tri lớn : gồm 4 chính và 1 phụ .

1- sách Ê-sai : ghi chép những lời sấm truyền để chứng minh cho sự thực hữu của các đức
tính như : sự công bình thiên thượng, sự tha thứ, và sự thánh khiết. Sách này còn chứa đựng
những lời tiên tri quan trọng về Đấng Mê-si.

2- sách Giê-rê-mi : gồm hàng loạt những lời sấm truyền cảnh báo cho tuyển dân ĐCT về sự
hình phạt sắp đến gần. Sách này cũng cho thấy sự chiến đấu kiên cường của nhà tiên tri trước
vô số những thế lực thù địch, cũng như trước sự diễn tiến của đời sống tín ngưỡng.

2a- sách Ca Thương của Giê-rê-mi : sách thơ đầy ai oán này ghi  chép lại những lời than
khóc của dân Y-sơ-ra-ên trước sự phán xét của ĐCT và những sự khốn khổ mà họ phải gánh
chịu do hậu quả của những việc họ đã làm.

3- sách Ê-xê-chi-ên  : Ê-xê-chi-ên chính là nhà tiên tri trên bước lưu đày. Sách này được viết
với mục đích động viên khích lệ những người bị lưu đày nhen nhúm lại ngọn lửa của niềm tin
nơi ĐCT, trong những tháng ngày trôi giạt tù đày mà tuyển dân ĐCT như không còn dám
nghĩ tới khả năng được phục hồi.

4- sách Đa-ni-ên  : sách này gồm cùng lúc những lời tiên tri của ngày trước và những lời tiên
tri của những thời kỳ cuối đời.

b° Những nhà tiên tri nhỏ :  được gọi như thế, là vì sự ngắn gọn của những bản trước thuật
của họ.  Thực tế, ở một vài thời điểm nào đó, họ cũng đã có thể đảm nhiệm các vai trò không
kém quan trọng so với những nhà tiên tri lớn. Họ gồm 12 người tất cả.

1-Ô-sê : nhà tiên tri của vương quốc phía bắc, được toàn thể dân sự coi là vị anh hùng của
tình yêu thương ĐCT.

2- Giô-ên : nhà tiên tri vào thời điểm dân sự trở về sau cuộc lưu đày ; chính Ong đã tiên  báo
về công việc của Đức Thánh Linh. .

3- A-mốt : tiên tri của vương quốc phía Bắc, người đấu tranh bảo vệ cho quyền lợi những kẻ
khiêm nhường trước sự áp bức bất công.

4- Ap-đia : tiên tri trong giai đoạn sau cuộc lưu đày. Sách ghi chép những lời sấm truyền
chống lại dân Ê-đôm, là đám dân vui mừng về sự tàn phá của thành Giê-ru-sa-lem.

5- Giô-na  : sách nói về kế hoạch dự trù của ĐCT dành cho các dân ngoại, trong đó biểu lộ tỏ
tường sự tha thứ của ĐCT.

6- Mi-chê : tiên tri của vương quốc phía Nam, người cao rao về sự công bình và lòng thương
xót của ĐCT, đồng thời dự báo về sự ra đời của Đấng Mê-si.

7- Na-hum : tiên báo về sự sụp đổ và tàn phá của thành Ni-ni-ve, thủ phủ xứ A-si-ri, kẻ thù
lớn của dân Do Thái.
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8- Ha-ba-cúc : đưa ra các vấn đề như  điều ác, sự đau khổ và bất công.

9- Sô-phô-ni  : mô tả Ngày của Cơn Giận ĐCT.

10- A-ghê : khuyến giục những người đi đày trở về tham gia tái thiết đền thánh, một đền
thánh phải vinh quang sáng chói hơn nhiều so với trước kia.

11-Xa-cha-ri : dự báo về vương quốc hoà bình thịnh trị của Đấng Mê-si , và về sự trở lại
cùng ĐCT của các dân ngoại.

12- Ma-la-chi : trình bày nhu cầu cải tổ trong đám dân sự Do Thái trở về từ cuộc lưu đày.

b° Các sách Tân Ước .

Toàn bộ Phần Hai của Kinh Thánh –tức Phần Tân Ước- được xếp loại như sau :

* Các Sách Phúc Am : gồm 4 sách, còn gọi là 4 sách Tin Lành, và được coi là cách nhìn từ
4 góc  về Đức Chúa Giê-su Christ.

1- Ma-thi-ơ : trình bày về Chúa Giê-su như Đấng Mê-si- được ĐCT phái tới để cứu vớt nhân
loại-.

2 –Mác : trình bày về Chúa Giê-su như  người đầy tớ trung tín đã hoàn thành tốt đẹp chương
trình kế hoạch của ĐCT.

3- Lu-ca : trình bày về Chúa Giê-su như con người sống giữa mọi người.

4- Giăng : trình bày về Chúa Giê-su  như Con Độc Sanh của ĐCT.

* Một Cuốn Sách Lịch sử .

1- Công vụ các sứ đồ : trong sách này, trước giả Lu-ca ghi chép lại những hoạt động và diễn
tiến ban đầu của Hội Thánh Đưc Chúa Giê-su Christ.

* Những thơ tín (hay các lá thư) của Phao Lô :  gồm 13 thư tín.

Gọi là các thơ tín Phao Lô, vì chính Sứ đồ Phao Lô là tác giả của bộ thơ tín này. Các
thơ tín được gửi đến đúng tên và địa chỉ người nhận hẳn hòi.

1- Thơ Rô-ma : Nhà Cải chánh Martin Luther đã đặt cho thơ Rô-ma một cái tên gọi rất
chính xác, đó là : thánh đường của đức tin. Lá thư này trình bày toàn bộ giáo lý phúc âm
cùng với thực tế sống đạo.

2 và 3- I&II Cô-rinh-tô : đây là đường lối sinh hoạt trong Hội Thánh, theo sự khuyên dạy
của Sứ đồ Phao Lô.

4-Ga-la-ti : giải thích thế nào Phúc Am hay Tin Lành đem lại sự tự do....
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5- Ê-phê-sô : nói về sự hiệp một của dân sự ĐCT.

6- Phi-líp : khuyến giục, động viên các tín đồ có nếp sống đạo thực tế xứng đáng với tư cách
những Cơ-đốc nhân , và luôn khiêm nhường hiệp một theo tâm tình của Đấng Christ.

7- Cô-lô-se : trình bày về những hiểm hoạ đang đe doạ Hội Thánh, và nhấn mạnh về quyền
tể trị tối cao của Đấng Christ.

8 và 9- I&II Tê-sa-lô-ni-ca : soi sáng cho chúng ta hiểu rõ về sự trở lại trong vinh hiển của
Cứu Chúa Giê-su Christ.

10 và 11- I&II Ti-mô-thê : những lời khuyên dạy thực tiễn về sinh hoạt và tổ chức của Hội
Thánh.

12- Tít : chủ yếu để bổ sung cho I&II Ti-mô-thê.

13- Phi-lê-môn : trình bày thế nào tình yêu thương của Đấng Christ có thể giúp soi sáng và
biến đổi một cuộc đời.

* Các Thơ Tín chung : gồm có tám thư tín của những tác giả khác nhau.

1- Hê-bơ-rơ : sự cao trọng của Đấng Christ và sự kiên trì trong đức tin là hai đề tài lớn của
thư tín này.

2- Gia-cơ : chủ yếu nói về đường lối thực hành niềm tin trong ĐCT.

3 và 4- I&II Phi-e-rơ : đây là các thư tín vừa mang tính khích lệ, động viên, vừa lên tiếng kêu
gọi cảnh giác, giữ  mình.
5, 6, và 7- I&II&III Giăng : tình yêu thương ở mọi chiều kích (hay tình yêu thương trọn vẹn).

8- Giu-đe : tố giác những giáo lý hư ngụy.

* Một cuốn sách tiên tri .

1.Khải huyền : từ  "khải huyền" ở đây có nghĩa là sự Mặc khải về Đức Chúa Giê-su Christ.
Được viết bởi sứ đồ Giăng, sách Khải huyền chủ yếu trình bày về những khải tượng có liên
hệ tới những biến cố của lịch sử Hội Thánh và lịch sử nhân loại : sự tái lâm của Chúa Giê-su,
sự phán xét,  Christ giả (Anti-christ) ....

Lu-ca (1130).
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Bài  2 - Những ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh .

Nhà soạn Thánh ca Susan Bogert Warner 1819-1885, có
viết : « Giê-su yêu tôi- tôi biết điều ấy - vì Kinh Thánh
đã tỏ cho  hay.»

1) Ngôn ngữ Hê-bơ-rơ (hay tiếng Hi bá lai).

Phần lớn các sách Cựu Ước được viết bằng tiếng Hi bá lai (tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ
của dân Do Thái) trên vùng đất thánh, khi dân sự ĐCT vào xứ` Ca-na-an.

Tiếng Hi bá lai được viết từ phải sang trái, và không có các nguyên âm. Các câu thường ngắn
gọn và không có bổ túc từ hay mệnh đề phụ. Ngôn ngữ này dễ dàng thích ứng với loại hình
văn học thi thơ. Ngày nay, Hi bá lai là ngôn ngữ chính thức của Quốc gia Do Thái.

2) Tiếng At-mê-ni.

Đây là ngôn ngữ hay tiếng nói thuộc dòng tộc Hê-bơ-rơ (tức tiếng nói từ cha sinh mẹ
đẻ), và kể từ thế kỷ 5 TC, người ta có khuynh hướng muốn dần dần dùng ngôn ngữ này thay
thế cho ngôn ngữ Hê-bơ-rơ hiện hành. Có một số các văn đoạn Thánh kinh trong hai sách Ê-
xơ-ra và Đa-ni-ên đã được viết bằng tiếng At-mê-ni. Cũng nên biết rằng khi còn trên đất,
Chúa Giê-su đã dùng thổ ngữ At-mê-ni để giao tiếp hàng ngày.

3) Tiếng Hi Lạp.

Đây là một thứ ngôn ngữ Hi Lạp không nặng màu sắc văn chương, văn học, mà chỉ
mang tính "KOINE",  tức là một thứ tiếng Hi Lạp tuy kém phần tinh lọc nhưng lại tỏ ra bình
dị và đơn giản  hơn so với ngôn ngữ cổ điển. Có thể nói đây là một ngôn ngữ Hi Lạp bình
dân, thâm nhập khá sâu vào tinh thần người Do Thái. Và toàn bộ kinh Tân Ước đã được viết
bằng ngôn ngữ này.

KT tiếng Hê-bơ-rơ KT tiếng Hê-bơ-rơ (VIIe s.)

KT tiếng Hi Lạp KT tiếng La-tinh
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Bài  3 – Những Trước giả Thánh Kinh .

Isaac Taylor (1762-1840) có nói : « Quyễn sách bất diệt này đã vượt qua được ba mối hiểm
nguy lớn lao : sự vô tâm, hững hờ của bạn bè, cái hệ thống giả ngụy áp đặt trên nó, và
cuộc tranh chiến của những kẻ thù ghét nó.»

Thời gian biên soạn của Kinh Thánh Cựu và Tân Ước kéo dài khoảng 1600 năm.

Kinh Thánh được viết do khoảng trên 40 trước giả, và họ hoàn toàn  khác nhau, xét về các
mặt như : truyền thống văn hoá, đẳng cấp xã hội, trình độ học vấn, cũng như về tinh thần, và
cá tính....
Họ cũng thuộc đủ các thành phần trong xã hội, chẳng hạn như : hoàng tử (Môi-se) hay cấp tể
tướng (Đa-ni-ên, Nê-hê-mi), hoàng đế (Đa-vít, Sa-lô-môn), kẻ chăn chiên (A-mốt), dân chài
lưới (Phi-e-rơ, Giăng...), cán bộ/công nhân viên nhà nước (Ma-thi-ơ), lương y, bác sĩ (Lu-ca),
nhà hiền triết/ nhà thần học (Ê-xơ-ra, Phao-lô).

Mác

Họ viết ở những nơi chốn khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, và vào những
thời kỳ hoặc giai đoạn khác nhau, như Đa-ni-ên thì viết tại xứ lưu đày Ba-by-lôn, Phao-lô
thì viết trong các ngục tù La-mã, Giăng thì viết trên đảo tù Bát-mô...

Họ cũng dùng các ngôn ngữ khác nhau để viết Kinh Thánh : tiếng Hi bá lai, thổ ngữ At-mê-
ni, tiếng Hi-lạp.

Mặc dầu có một sự khác biệt to lớn dường ấy, song khi đọc và học Kinh Thánh thì chúng ta
vẫn thấy nổi bật lên một chủ đề độc nhất, đó là : "Sự Cứu chuộc loài người."
Tính hợp nhất của chủ đề tự nó đã tường giải và biện minh cho cái chân lý, theo đó, phía sau
những trước giả loài người, thì tác giả đích thực của Kinh Thánh vẫn là Đức Chúa Trời : II
Phi-e-rơ 1 :21 ; II Ti-mô-thê 3 :16 .

Cho người biết viết.
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Bài  4 – Kinh Thánh : một quyễn sách có thần cảm(được sự hà hơi của ĐCT).

« Cái giá trị ảnh hưởng đích thực của Kinh Thánh là điều không thể đem ra đo lường, mà
chỉ được nhận biết qua những tấm lòng đã tìm lại niềm hưng phấn, qua những quyết định
đã dẫn tới chuyển biến, đổi thay, qua những con người, nam cũng như nữ, từng trăn trở
với những yêu cầu thầm kín của mình, nhưng nay đã tìm được công lý, yêu mến sự nhân
từ và hân hoan bước đi cách khiêm nhường bên cạnh Đức Chúa Trời. » J. Carter Swain

Có những tài liệu hoặc văn kiện lịch sử cung cấp rất nhiều chứng cứ để xác minh cho tính
đáng tin cậy của Kinh Thánh. Nhiều danh xưng nói đến trong Kinh Thánh, cũng được  thấy
nhắc tới trong những văn kiện lịch sử xa xưa của các quốc gia khác.

Trong vô số trường hợp, chính ngành khảo cổ học đã giúp xác nhận những câu truyện kể của
Kinh Thánh, trong Cựu Ước cũng như Tân Ước (ví dụ như hồi 1968, các nhà khảo cổ đã
khám phá được những cuộn kinh Quram tại một địa điểm gần Biển Chết). Là những nhân
chứng, thiết nghĩ những trước giả Tân Ước tuyệt đối có đủ tư cách, điều kiện để viết và làm
chứng về Chúa Giê-su. Trong tác phẩm « Luận bàn về Thần học Cơ-đốc» (trg.16), Samuel
Oliver có nói rằng những sự kiện được ghi lại trong các trang KT là những sự kiện chứa
đựng lẽ thật, tất cả cho lẽ thật, và không gì khác hơn ngoài lẽ thật.Ngoài ra, Ong cũng
xác định như sau :

a. Những chứng nhân đó có đủ tư cách và điều kiện đề thẩm định một cách chính xác những
sự kiện mà họ mô tả.

b. Nhân cách cao trọng của họ không cho phép chúng ta nghĩ tới việc họ có thể gian dối hay
lừa bịp.

c. Họ chẳng có bất cứ quyền lợi gì để mà phải đánh bóng cho câu truyện kể, và với những lẽ
thật mà họ cao rao, họ cho chúng ta thấy rằng nếu họ là những kẻ bịp bợm, dối gạt, thì chính
họ sẽ phải gánh chịu một « án phạt đời đời ».

d. Những phần trước thuật của họ được trình bày hết sức bình dị và trong sáng.

e. Tuy được trước thuật bởi các tác giả khác nhau, song có nhiều biến cố được mô tả khá
giống nhau, điều đó nói lên một bằng chứng không thể phủ nhận của chân lý.

f. Lời chứng của họ phù hợp với lịch sử của thời kỳ họ sống. Các sứ đồ như Ma-thi-ơ, Mác,
Lu-ca và Giăng  là những chứng nhân chân chánh về cuộc đời của Đấng Christ và về những
phép lạ mà Ngài đã làm. Còn như Gia-cơ, Giu-đe và đại sứ đồ Phao-lô, tất cả được coi là có
đủ tư cách và năng lực để tham gia viết Kinh Thánh. Họ đã viết Kinh Thánh theo sự mặc khải
và thần cảm, và trong cương vị của những nhân chứng mắt thấy tai nghe.
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Chỉ có KinhThánh và toàn bộ Kinh Thánh là có được sự hà hơi hay thần cảm của Đức Chúa
Trời, chính vì đó mà Kinh Thánh trở nên khuôn vàng thước ngọc của cuộc sống và niềm tin.

Chúng ta thấy các tác giả Cựu Ước thường được thôi thúc để viết ra những gì ĐCT phán bảo
họ : Xuất 17 : 14 ; 34 :27 ; Dân 33 :2 ; Ê-sai 8 :1 ; 30 :8 ; Đan.12 : 4....

Ý thức được sứ mệnh phải truyền thông Lời của ĐCT, những tiên tri luôn bắt đầu sứ điệp của
họ bằng các công thức thường thấy như : "Đức Giê-hô-va phán rằng..." hoặc "Có lời Đức
Giê-hô-va phán cùng ta rằng...." : Giê-rê-mi 36 :27 ; Ê-xê-chi-ên 26...

Sứ dồ Phao Lô bảo rằng những bài giảng huấn ấy đều đến từ sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh :
I Cô. 2 :13.

II Tim. 3 :16&17 là khúc Kinh Thánh đề cập chính xác nhất tới sự hà hơi của ĐCT hay  thần
cảm dành cho Kinh Thánh.

Tất cả Kinh Thánh đều là bởi ĐCT soi dẫn (hay được hà hơi cách trọn vẹn). Chúng ta có thể
diễn dịch xa hơn thế nữa, nghĩa là có thể nói rằng sự thần cảm của Kinh Thánh được rải đều
khắp, thậm chí đến từng mỗi tiếng mỗi lời được sử dụng.

Thế nhưng, sự hà hơi hay thần cảm không phải đơn thuần là một sự áp đặt hay mệnh lệnh,
bởi vì, như chúng ta thấy, tinh thần hay nhân cách của những trước giả bao giờ cũng được tôn
trọng xuyên suốt Kinh Thánh.

Tóm lại, thần cảm hay sự hà hơi là một hành động mầu nhiệm của ĐCT trên những
trước giả mà ĐCT sử dụng để bày tỏ thân vị, công việc và ý chỉ của Ngài.

Chúa Giê-su phán dạy thế nào về sự hà hơi (hay soi dẫn, thần cảm) này ?

- Lẽ thật của Kinh Thánh (Giăng 17 :17)
- Giá trị của luật pháp và các lời tiên tri (Mat. 5 :17).
- Sự hà hơi của ĐCT trên từng nét, từng chữ của Kinh Thánh (Mat. 5 :18).
- Không thể hủy bỏ Lời ĐCT (Giăng 10 :35).
- Chúa không ngần ngại khi đánh giá những mạng lệnh của KT là "Những mạng
lệnh của ĐCT”, đồng thời còn củng cố cho giá trị của một khúc Kinh Thánh mà
Môi-se  đã viết, khi Ngài nói : "ĐCT đã truyền dạy ..." (Mat. 15 :3-6).
- Chúa nhấn mạnh về việc thế nào Đa-vít đã viết dưới sự hà hơi của Thần linh (Mat.
22 :43).
- Ngài cho là sai trật đối với tất cả những gì không phải là sự diễn giải đúng đắn về
Lời ĐCT, hoặc đối với tất cả những gì  mập mờ, khó hiểu (Mat. 12 :24).

Chúa xác nhận về những sự kiện thường được loài người tranh cãi :

- Sự tạo dựng nên A-đam và Ê-va theo các phần trước thuật của sách Sáng thế ký
(Mat. 19 :4-5).
- Sự giết chết A-bên (Luc. 11 :51).
- Sự đóng tàu của Nô-ê và cơn đại hồng thủy (Mat. 24 :37).
- Sự nhìn thấy (hay khải tượng) của Ap-ra-ham và những kinh nghiệm của Ong
(Giăng 8 :56).
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- Sự tàn phá của hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Luc. 17 :29-32).
- Môi-se được ĐCT từ trong bụi gai lửa cháy kêu gọi (Mác 12 :26).
- Bánh Ma-na (Giăng  6 :31-51).
- Con rắn treo trong đồng vắng (Giăng 3 :14).
- Nữ hoàng Sê-ba (Mat. 12 :42).
- Kinh nghiệm của Giô-na (Mat. 12 :40).
- Sách Đa-ni-ên (Mat. 24 :15).

Chúa Giê-su nương cậy vào Lời ĐCT như thế nào ?

Ngài nương cậy vào Lời ĐCT bằng nhiều cách :

- Trước hết, luôn đặt mình trong sự đầu phục Lời ĐCT và để Lời ĐCT được hoàn
thành : (Mat. 4 :14 ; 6 : 4 ; 8 :17 ; 13 :35 - Giăng 19 :28).
- Ngài sinh ra dưới Luật pháp (Gal. 4 : 4), chịu phép cắt bì theo Luật pháp, và được
đem dâng tại Đền thờ (Luc. 2 :21).
- Để chống trả sự cám dỗ (Luc. 4 :16-21).
- Để tranh luận với những người Do Thái (Mat. 22 :32 ; 22 :42-43 ; Giăng 8 :17).
- Để dạy dỗ các môn đồ (Luc. 24 :44-46) và ban phát Bài Giảng luận trên Núi
(Mat. 5 :17-48).

Chúa Giê-su sử dụng Cựu Ưóc như thế nào trong sự giảng dạy của Ngài ?

- Ngài đặt điều răn của ĐCT lên bên trên lời truyền khẩu hoặc truyền thuyết (Mat.
15 :3-4)
- Ngài luận bàn về Lời ĐCT (Luc. 4 :21).
- Ngài xét duyệt và phê phán mọi sự dựa trên cơ sở Lời ĐCT (Mat. 15 :7).
- Ngài giải đáp mọi sự dựa trên Lời ĐCT (Mác 12 :29).
- Ngài chứng minh nội dung đích thực của các Bản văn Luật pháp (Mat. 5 :17-48).
- Ngài chứng minh rằng những bản văn Luật pháp là đủ để giúp bất cứ ai muốn sống
đẹp lòng ĐCT (Luc. 16 :29).

Chúa Giê-su phán hứa rằng những trước giả Tân Ươc sẽ được sự hà hơi từ trên cao (sự
thần cảm).

Vào năm 50, kề như gần một thế hệ sau Thập tự giá và Ngày Lễ  Ngũ Tuần đầu tiên, người
ta không thấy có tài liệu nào được viết về những sự kiện xảy ra ở Giê-ru-sa-lem, trong suốt
thời gian Hội Thánh được hình thành và phát triển ở lưu vực Địa trung hải. Có những vấn đề
xảy ra , khiến dẫn tới nhu cầu biên tập các thư tín sứ đồ (Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ,
v..v...), và chính Đức Thánh Linh đã thôi thúc các sứ đồ tham gia trước  tác những thư tín,
nhờ đó mà ngày nay chúng ta có được những lời chứng của họ.

Chúa Giê-su đã nói gì ?

Giăng 14 :26 : "...Đấng ấy (Đức Thánh Linh) sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho
các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi."

Giăng 16 :13-15 : "...Ngài (Thần Lẽ thật) sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Ngài sẽ tỏ bày
cho các ngươi những sự sẽ đến...Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi."
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Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu một đề tài quan trọng khả dĩ  xác minh cho ý nghĩa câu KT
ở Luc. 24 :44 và chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-su là nhân vật trọng tâm của
Kinh Thánh, qua ý nghĩa đặc biệt của lời Ngài thốt ra trên Thập tự giá "Mọi việc đã được
trọn " (Giăng 19 :28-30).

- Sự sanh ra đầy nhiệm mầu (Mat. 1 :22-23 ; E-sai 7 :14)
- Thành Bết-lê-hem (Mat. 2 :5-6 ; Mi 5 :1).
- Cuộc chạy trốn sang Ai-Cập (Mat. 2 :15 ;Ô-sê 11 :1).
- Thời thơ ấu ở Na-xa-rét (Mat. 2 :23 ; Ê-sai  8 :23 và  9 :1).
- Sự chữa lành bằng quyền năng thiên thượng (Mat. 8 :16-17 ; Es. 53 :4)
- Vào thành Giê-ru-sa-lem trên lưng một lừa con (Giăng 12 :14-15 ; Xa. 9 :9)
- Ba mươi miếng bạc (Mat. 26 :15 ; Xa. 11 :12-13)
- Sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Mat. 26 :24 ; Thi  41 :10).
- Chịu khổ hình thập tự giá (Mat. 27 :35 ; Thi 22 :15).
- Hai tên trộm (Mat. 27 :38 ; Es. 53 :12).
- Giấm (Giăng 12 :29 ; Thi  69 :22).
- Y phục bị rút thăm để phân chia (Mat. 27 :35 ; Thi  22 :15-19).
- Phần mộ của người nhà giàu (Mat. 27 :57-60 ; Thi 16 :9-10).
- Sự Thăng thiên (Công vụ  1 :9 ; Thi  24 :7-10).

Tất cả những sự việc trên có liên quan trước hết đến Y-sơ-ra-ên (Giăng 1 :11), song đồng
thời cũng có quan hệ tới mỗi một chúng ta nữa (Giăng 1 :12-14).

Hãy xem những tác giả của Cựu Ước đã trước  thuật LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI như thế nào ?

- Xuất. 17 :14 : Đức Giê-hô-va phán với Môi-se :"Hãy chép điều này trong sách làm kỷ
niệm.”
- Xuất.19 :6-7 : "Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên...Môi-se thuật
cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại."
- Xuất. 34 :27 : Đức Giê-hô-va phán với Môi-se :"Hãy chép những lời này..." (cũng hãy
xem Phục truyền 27 :3 và 31 :24.)
- Giêr. 1 :1-4 : "Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi ..."
- Ê-xê. 1 :3 : "Có Lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên..."
- Ê-xê 2 :2 : "Tôi nghe tiếng của Đấng phán bảo tôi..."
- Đan. 10 :11 : "Hỡi Đa-ni-ên, hãy chú ý đến những lời ta sắp nói cùng ngươi..."
"...nhưng mà, ta muốn giúp ngươi hiểu được những gì được viết trong cuốn sách của lẽ
thật.”
- Ô-sê 1 :1 : Có Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Ô-sê...
- Rô.3 :2 : Những sấm ngôn của ĐCT là dành cho dân Do Thái, để nhờ đó, thế gian có thể
nhận biết Đức  Thượng Đế chân thực và đấng Cứu Thế thông qua những trang Thánh Thư có
được sự thần cảm từ trên cao.
Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu vài trường hợp minh xác đầy lý thú của Tân Ước  về sự hà
hơi hay thần cảm của Kinh Thánh.
- Chúng ta đã biết chính Đức Thánh Linh là Đấng nhắc nhở các môn đồ và các trước giả Tân
Ước về những phép lạ, những lời phán dạy của Chúa Giê-su , và về tất cả giáo huấn thuộc
linh chứa đựng trong đó.
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- Những tác giả Tân Ước có rất nhiều lần nhắc tới lời Kinh Thánh Cựu Ước (Phi-e-rơ, Phao-
lô, Gia-cơ, Giăng)  để làm nền tảng cho những văn kiện  họ viết gửi  các hội thánh nhằm mục
đích giúp củng cố niềm tin của các hội thánh vào Thánh Ngôn ĐCT. Các trước giả đều ý thức
được rằng họ đã viết  theo sự hà hơi và trong thánh ý của ĐCT.

Trước hết, xin xem lời chứng của Sứ đồ Phao-lô :
- I Cô. 11/23 : " Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em.”

- II Cô. 12/7 : "Sự cao trọng của điều được bày tỏ ra.”
- Gal. 1/12 : "Tin Lành mà tôi đã rao truyền không đến từ loài người đâu ...song
chính là sự bày  tỏ ra của Đức Chúa Giê-su Christ.”
- Eph. 3/3 : "Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới tỏ
bày cùng anh em mấy lời."
- I Cô. 15 /3-4 : "Trước hết, tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh,
ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh ; Ngài đã bị chôn,
đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh ; và Ngài đã hiện ra cho Sê-
pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ.”

Kế đến, là lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ :
- I Phi-e-rơ 1/10-12 : "Những tiên tri đã có Thánh Linh của Đấng Christ ngự
trong họ..."
- II Phi-e-rơ 1/19-21 : "Ay là bởi Đức Thánh Linh cảm động ....mà người ta (các
tiên tri) đã nói bởi Đưc ChúaTrời."

Các quan điểm chống lại sự hà hơi (hay thần cảm) của Kinh Thánh.

Josh Billings 1818-1885, nhà hùng biện lừng danh, cũng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ suốt 25
năm liền, có phát biểu như sau :

« Hầu như bất cứ kẻ khùng nào cũng đều có thể chứng minh rằng Kinh Thánh là quyễn sách
không gây được chút ấn tượng gì cả – bởi vì, phải là  người khôn ngoan mới tin  tưởng được
ở Kinh Thánh.»

- Nguồn cảm hứng (sự hà hơi) của Kinh Thánh đến từ  loài người ?- xin trả lời : nếu thế,
bên cạnh những điều khác được ghi chép lại,  ai đã có thể dự ngôn về sự sống và sự chết của
Đức Chúa Giê-su Christ với biết bao chi tiết đầy đủ như vậy ?
- Nguồn cảm hứng (sự hà hơi) của Kinh Thánh mang tính phiến diện, không toàn vẹn ?
– xin trả lời : người ta không thể làm cho rời rạc phần ý tưởng của những từ mà KT dùng để
diễn tả.Vả lại, nếu giả định rằng chỉ có phần đạo đức Thánh Kinh mới được sự hà hơi từ trên
cao, thì điều này trở nên mâu thuẫn, không phù hợp với quan điểm giả ngụy cho rằng phải
loại trừ khả năng của sự thần cảm hay hà hơi, vì nó không thực hữu. Xin xem tác phẩm của
Rene’ Pache, ở trang 57, phần liệt kê « những huyền thoại » cần  được loại bỏ khỏi Kinh
Thánh, để Kinh Thánh chỉ còn giữ lại sự công bố của lẽ thật mà thôi (mà lẽ thật nào mới
được chứ ?...) ... (theo thần học gia Bultmann).
- Nguồn cảm hứng (hay sự hà hơi) của Kinh Thánh mang tính máy móc và các trước giả
đã viết theo mệnh lệnh áp đặt của ĐCT ? - xin trả lời : Những trước giả Thánh Kinh đã
được ĐCT chuẩn bị chu đáo mọi mặt, từ quá trình đào tạo bản thân đến kinh nghiệm thực tế
trong cuộc sống... nhờ đó họ hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thi hành nhiệm vụ Ngài giao
phó. Kinh Thánh được sự hà hơi ; nói như thế, không có nghĩa là tất cả những gì được ghi
chép lại  phải luôn luôn được coi như sự thể hiện của ý muốn ĐCT (chẳng hạn như, tội lỗi
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của thành Sô-đôm, những lời nói của quỷ vương Sa-tan, các ý kiến đề xuất từ phía 3 người
bạn của Gióp). Bản văn được hà hơi, điều đó có nghĩa là bản văn ghi chép lại những sự việc
nói trên một cách thật trung thực, chính xác. Kế đến, việc tìm hiểu và ứng dụng Lời Chúa sẽ
là một vấn đề của giải kinh học (khoa giải kinh). Chính vì vậy, Chúa Giê-su đã ban lệnh phải
dạy dỗ những môn đồ biết cách tuân thủ Lời ĐCT (Mat. 28). Bản  viết được hà hơi, song
những sự kiện được ghi chép trong đó là thuộc phần trách nhiệm của những người phải hoàn
thành chúng, mà không cần có sự chấp thuận theo hệ thống của ĐCT (sự sa ngã của Đa-vít).
Khi nói về bản viết được hà hơi, là người ta nói tới bản viết nguyên thủy... (không bao giờ
bảo toàn được) . ĐCT luôn trân trọng sự trung gian của loài người mà Ngài sử dụng như công
cụ để viết Thánh Ngôn. Một khi đã được hà hơi, công cụ ấy được sử dụng với tất cả tình
cảm, sự hiểu biết, trí thông minh, tinh thần và nếp tư duy của nó : đây cũng chính là một hình
thức mầu nhiệm khác của sự nhập thể. Chẳng hề bao giờ có chuyện "thánh ngôn tự nhiên mà
có" ; các trước giả đã viết :

-trên cơ sở của ý thức và tinh thần trong sáng : Hab. 2:1-2; Es 6:11 (một cuộc  đàm
thoại có ý thức)

- thỉnh thoảng vượt quá phạm vi thông điệp của họ : Đan. 12:4,8-9.
- đôi lúc có hạn chế : Giê.20 :7-11.
- đôi lúc trong hình thức trình bày hoàn toàn tự nhiên : Luc. 1.

Lưu ý : Người ta thường đưa ra vấn đề "Lời Chúa" hơn là các bản viết. Thực vậy, dù  bề
ngoài là một bản viết, song thực tế thì nội dung bản viết mang ý nghĩa sâu xa hơn nhiều : đây
chính là "thánh ngôn" của ĐCT ban cho loài người.
- Cần phân biệt giữa sự thần cảm dành cho những trước giả thiêng liêng và sự linh hứng của
những lời tiên tri theo ân tứ` Thánh Linh (I Cô.12). Sự hà hơi hay thần cảm của Kinh Thánh
là toàn bích và toàn diện ; còn sự hà hơi trên các ân tứ Thánh Linh thì không toàn vẹn về mặt
thể hiện và cần phải được xem xét, thẩm định (ICô.12 ; ITês. 5:21).

Thomas d'Aquin 1225-1274, được coi như vị linh mục cuối cùng của Giáo hội Công giáo, có
nói :

« Tôi là người của một quyễn sách. Quyễn sách này không thề có điều gì sai trật ở bất cứ
phần nào, vì đây chính là Thánh Ngôn của ĐCT. »
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Bài  5 – Sự Hình thành của bộ Kinh điển

Kinh điển : Từ  pháp ngữ « canon » xuất xứ ở từ  hi lạp « kanon » và từ  hi bá lai « qaneh »,
có nghĩa là « cây sậy »(roseau). Vì người ta trước kia dùng cây sậy làm dụng cụ đo lường,
nên từ trên trở nên có nghĩa là « quy tắc » (quy tắc của nghệ thuật, luận lý, văn phạm hay đạo
đức).
Người ta dùng từ kinh điển (phù hợp với tính kinh điển, nghĩa là có hiệu lực về mặt quy luật
hay quy tắc) để gọi những thánh thư xét thấy có tính xác thực và được sự hà hơi thiên
thượng.
Tính kinh điển của Kinh Thánh có nghĩa là những sách Thánh kinh đã được « đánh giá dựa
theo một số tiêu chuẩn quy định », đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu kiểm tra và được công
nhận là có sự thần cảm từ ĐCT.
Vì vậy, bộ kinh điển là bộ sưu tập hoặc danh mục những cuốn sách được sự hà hơi của ĐCT.

Từ cuối thế kỷ 4, Cơ-đốc Giáo hội thực sự đồng thanh nhất trí công nhận tính kinh điển của
những cuốn sách cấu tạo nên quyễn Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay.

Về Cựu Ước :
Người ta cho rằng chính Ê-xơ-ra, sau cuộc lưu đày (538 TC), đã thu thập và xếp loại những
cuốn sách của Cựu Ước.
Theo sự hiểu biết của người Do Thái thì Kinh Cựu Ước gồm có ba phần, và Chúa Giê-su
cũng biết điều đó khi Ngài thi hành chức vụ ở thế gian :
Luc. 24/ 44 :

- kinh Thora hay bộ Ngũ kinh,
- các sách Tiên tri,
- Thi thiên.

Kinh Tân Ước chứng minh rõ ràng rằng vào thời Chúa Giê-su, bộ kinh điển Cựu Ước bị khép
kín.

Flavius Josphe, một tác giả Do Thái nổi tiếng hồi thế kỷ 1, đã cung cấp một số những chứng
cứ khác, cũng giống như công việc mà các tác giả Cơ-đốc như Origène và Jérôme đã làm.
Josèphe nhấn mạnh về con số những cuốn sách đã được người Do Thái đón nhận như “Thánh
Thư”. Ông nói : «Giữa chúng ta không có đến 10.000 cuốn sách mang nội dung đối chọi và
mâu thuẫn lẫn nhau ; chúng ta chỉ có hai mươi hai cuốn sách ghi chép toàn bộ diễn tiến lịch
sử, được công nhận là có sự hà hơi thiên thượng .
Nếu chúng ta nhớ ra rằng người Do Thái không tính số sách họ có theo cách tính của chúng
ta, nghĩa là họ xem 12 sách tiên tri nhỏ là một cuốn, đồng thời họ còn kết hợp 2 cuốn làm
một (như : Các Quan xét-Ru-tơ ; I&II Sa-mu-ên ; I&II Các Vua ; I&II Sử ký ; Ê-xơ-ra-Nê-
hê-mi ; Giê-rê-mi-Ca Thương của Giê-rê-mi), thì chúng ta thấy ngay rằng con số hai mươi
hai cuốn sách mà Josèphe nói đến, cũng tương đương với con số ba mươi chín sách của Cựu
Ước.
Vào thế kỷ 3 SC, Origène đã xác nhận lời chứng của Josèphe về con số hai mươi hai cuốn
sách của Cựu Ước. Liệt kê cùng lúc theo danh mục hi bá lai và hi lạp, ông đánh số các cuốn
sách như sau : 1–5) Ngũ Kinh của Môi-se , 6) Giô-suê , 7) Các Quan xét-Ru-tơ , 8) I&IISa-
mu-ên , 9) I&II Các Vua , 10) I&II Sử ký , 11) Ê-xơ-ra-Nê-hê-mi , 12) Thi Thiên , 13) Châm
Ngôn , 14) Truyền Đạo , 15) Nhã Ca, 16) Ê-sai , 17) Giê-rê-mi – Ca Thương của Giê-rê-mi ,
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18) Đa-niên , 19) Ê-xê-chi-ên , 20) Gióp , và 21) Ê-xơ-tê. Origène không nói đến Cuốn Sách
của Mười Hai Tiên tri nhỏ, đây rõ ràng là một sự quên sót, bởi vì cần có cuốn sách này mới
thành đủ bộ hai-mươi-hai sách C.Ư. Về sau, các tác giả Cơ-đốc khác, trong đó có nhà học
giả uyên bác Jérôme, đã công nhận và xếp loại những cuốn sách này là bộ kinh điển Cựu
Ước. (Eusbe, Lịch sử Giáo hội, VI. 25).

Về Tân Ước :
Dần dần, 27 cuốn sách của Tân Ước đã được bổ sung vào Cựu Ước để trở thành bộ ‘Thánh
Thư tức Kinh Thánh vậy.

Thông điệp truyền khẩu buổi ban đầu dần hồi đã trở thành sứ điệp dưới hình thức bản viết
hay văn kiện.
Hai mươi bảy cuốn sách hiện thời của Tân Ước đã được công nhận là có sự hà hơi thiên
thượng và đã được bổ sung vào phần Cựu Ước hồi 397 SC, kể từ Giáo nghị hội Carthage.

Hãy nhìn sâu hơn vào các vấn đề : Vào khoảng giữa thế kỷ 2, một tác giả Cơ-đốc có tên
Justin Martyr đã viết rằng trong các buỗi lễ Cơ-đốc ngày Chủ nhật, người ta đã đọc « những
nhật ký của các sứ đồ » và « những bản viết của các tiên tri » (Justin Martyr, Văn kiện Minh
oan Thứ nhất , chương  67.) Như vậy, rõ ràng là chỉ một thời gian ngắn sau khi thời đại sứ đồ
kết thúc, những trước tác của các tác giả Tân Ước đã được mang ra đọc khắp nơi trong những
hội chúng địa phương. Làm sao điều đó có thể xảy ra ? Làm thế nào mà chỉ trong một thời
gian ngắn, các Cơ-đốc nhân đã có thể tuyên đọc công khai những bản viết của các sứ đồ cũng
như những trước tác của các tiên tri thời Cựu Ước ? Khi Hội Thánh của Đấng Christ được
thiết lập, không có ai đã nghĩ tới một quyễn kinh Tân Ước. Quyễn Kinh Thánh mà Hội Thánh
ban đầu sử dụng là quyễn kinh Cựu Ước, và những điều giáo huấn mới, ra đời trên cơ sở
thẩm quyền của Đấng Christ, đã được truyền đạt bởi chính bản thân các sứ đồ. Và sau đó
không lâu, các nhân vật được sự hà hơi của ĐCT đã bắt đầu viết thành văn bản những qui
luật thiêng liêng dành cho các hội chúng cũng như cho mọi người. Tất nhiên, điều không thể
tránh là những qui luật này đã trở thành tiêu chuẩn, mẫu mực, vì các Cơ-đốc nhân xem chúng
cũng quan trọng như Đấng Christ – cái nguồn của những qui luật thiên thượng. Đồng thời,
người ta cũng cẩn thận sưu tập thành một bộ các thư tín của Phao-lô ; kế đó, tập hợp lại bốn
sách Tin Lành (Phúc Am), và tất cả những cuốn sách khác. Và bởi lẽ những công trình sưu
tập này được thực hiện không ở cùng những địa điểm và thời điểm như nhau, do đó, không
phải bao giờ chúng cũng chứa đựng một nội dung giống nhau. Điều này phần nào giải thích
được lý do tại sao không phải hết thảy các sách Tân Ước đã được đón nhận ngay buổi đầu mà
không có chút e dè, ngần ngại. Trong vài trường hợp, như trường hợp sách Hê-bơ-rơ, sự
không biết chắc về tác giả đã gây ra một chút trở ngại tạm thời cho Hội Thánh đối với việc
đón nhận cuốn sách này. Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ hơn là qui luật ; bởi vì, dần
dần, nhờ ở lời chứng trung thực của nó (và, theo sự suy nghĩ của giới Cơ-đốc, ấy là nhờ ở sự
sắp xếp an bài của Đức Chúa Trời), mỗi cuốn sách đều có được chỗ đứng đích thực của mình
trong bộ kinh điển được biết tới như là Thánh Ngôn Tân Ước. Vào giữa thế kỷ 2, những thư
tín của các sứ đồ đã được mang đọc đều khắp trong các buổi nhóm họp công cộng. Vào cuối
thế  kỷ này (thế kỷ 2) , người ta thấy bắt đầu xuất hiện  những bảng danh mục được sắp xếp
thật tốt về các sách của Tân Ước.  Một trong những danh mục đó có tên gọi là bộ Kinh điển
Muratori, vì chính L.A. Muratori là người đã khám phá ra và cho phổ biến bảng danh mục
này hồi thế kỷ 18. Rất tiếc là có một phần của bảng danh mục ban sơ này đã bị thất lạc. Sách
Phúc Am Lu-ca được nhắc đến trước tiên, nhưng lại được gọi là ‘Phúc Am thứ ba’, điều ấy
hàm ý rằng các sách Phúc Am Ma-thi-ơ và Mác đã được coi là đứng hàng đầu bảng danh
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mục ; tiếp theo là sách Phúc âm Giăng, sách Công vụ các Sứ đồ, mười ba thư tín của Phao-lô,
và những sách khác. Các sách duy nhất không tìm thấy ở danh mục này, gồm có các sách Hê-
bơ-rơ, Gia-cơ, I&I IPhi-e-rơ và I Giăng. Nếu không bị rút ra từ một bản sao chép quá cũ kỹ,
hỏng nát, chắc hẳn chúng ta đã có được một bảng danh mục đầy đủ về các sách của Tân Ước.
Đó là lối giải thích duy nhất khả dĩ biện minh cho sự thiếu vắng một số sách, đặc biệt là các
sách I Phi-e-rơ và I Giăng. Mặc dầu có thiếu sót như vậy, song, nhìn chung, bảng danh mục
ban sơ này đã giúp thiết kế cho sơ đồ hay hình thái của quyễn kinh Tân Ước mà chúng ta
hiện có. Vào thế kỷ 3, Origène đưa ra một bảng danh mục về tất cả các sách của Tân Ước ;
tuy nhiên, ông có báo động là có vài sách (như Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, II&III Giăng, và Giu-đe) đã
bị một số người từ chối (Eusèbe, Lịch sử Giáo hội, VI. 25.). Qua thế kỷ 4, Eusèbe cũng đưa
ra một bảng danh mục các sách Tân Ước (Eusèbe, Lịch sử Giáo hội, III. 25,) và nói rằng có
vài sách (như Gia-cơ, II Phi-e-rơ, II&III Giăng và Giu-đe), mặc dầu được đa số chấp nhận,
song vẫn bị một số người nghi ngờ, ngần ngại. Đến năm 367 SC, Athanase d’Alexandrie
công bố tên của hai mươi bảy sách được nhìn nhận vào thời đó ; đây cũng chính là những
sách được công nhận là Kinh Tân Ước trong thời đại chúng ta hôm nay. Đồng thời, bảng
danh mục các sách Thánh kinh mỗi lúc một phát triển nhờ sự nhận biết từ từ về sự mặc khải
thiên thượng ; do đó, các sách Thánh kinh dần hồi đã chiếm được vị trí thẩm quyền vốn có
của mình.

Các nhận xét khác nhau
Đôi khi người ta nói rằng không phải lúc nào cũng thấy rõ được ranh giới giữa những sách
Tân Ước và các sách Cơ-đốc khác, và rằng Hội Thánh đầu tiên đã chẳng làm gì để phân biệt
hai loại sách này. Nhưng nhận định này không có chút cơ sở chứng cứ vững chắc nào. Quả
thực, có một số sách đã được duyệt xét kỹ lưỡng trước khi thu nạp hoặc loại trừ. và quá trình
này cũng chỉ đưa người ta đến chỗ cải tiến càng hơn bộ kinh điển Tân Ước. Có khá nhiều
những bản trước tác thượng thặng (của các tác giả không nhận được thần cảm hay sự hà hơi
từ ĐCT) được lưu hành giữa vòng Cơ-đốc nhân thời ấy. Thư tín của Ba-na-ba và Mục sư
Hẹt-ma là hai tác phẩm khá điển hình của dạng trước tác này. Tác phẩm đầu được viết vào
cuối thời kỳ sứ đồ, do một người có tên là Ba-ba-ba, song đây không phải là nhân vật Ba-na-
ba của Tân Ước ; còn tác phẩm sau là thuộc loại hình ngụ ngôn, được viết bởi một người có
tên là Hẹt-ma của Hội Thánh La-mã, vào hồi đầu bán thế kỷ 2. Tuy nhiên, những cuốn sách
này không bao giờ thoát ra khỏi sự ngờ vực, và do đó chẳng bao giờ được công nhận là có
đồng cấp độ thẩm quyền với những bản trước tác chính thức của các sứ đồ. Về trường hợp
của bản trước tác ‘Mục sư Hẹt-ma’, thì bộ Kinh điển Muratori, như có nói đến ở trên,  có
nhấn  mạnh rằng người ta có thể đọc bản viết này trong các buổi lễ thờ phượng công cộng,
nhưng không nên xem nó như một trong những bản trước tác của các tiên tri hoặc sứ đồ. Sự
hạn chế này nói lên cái nguyên tắc -khá có ý nghĩa-, theo đó, có một số sách, chẳng hạn như
‘Mục sư Hẹt-ma’ và ‘Thư tín của  Ba-na-ba’, mặc dầu không được ấn chứng bởi thẩm quyền
thiên thượng, song vẫn có thể được mang ra đọc trong những buổi nhóm họp công cộng.
Những bản trước tác ấy, cùng với một số bản viết khác nữa, đã được bổ sung cho những bản
trước tác đầu tiên, tuy vậy, theo bộ Kinh điển Muratori, thì người ta không được phép nghĩ
rằng mỗi cuốn sách được mang ra đọc trong các Hội Thánh thì đều có thể được mạnh dạn coi
như đồng đẳng cấp với sách của các sứ đồ. Ở thời đại chúng ta hôm nay cũng vậy, do nhu
cầu giáo dục và đào tạo, trong các buổi nhóm họp công cộng, người ta có thể mang ra đọc
những bản viết của các tác giả Cơ-đốc nổi tiếng khác. Đây là điều họ đã làm trong những
ngày đầu tiên của Hội Thánh, và chúng ta không nên nghĩ rằng những Cơ-đốc nhân thời đó là
kém hơn chúng ta trong năng lực phân định sự khác biệt giữa những gì được sự hà hơi và
những gì không được sự hà hơi từ trên cao.
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Henry C. Thiessen, trong tác phẩm « Khóa Thần học Hệ thống » (trg. 103-104), có nêu lên
bốn nguyên tắc nhằm giúp kiểm tra (thẩm định) những cuốn sách của Tân Ước.

a. Nguyên tắc liên hệ tới các sứ đồ - Sách này có phải đã do một sứ đồ viết ra
không ? Nếu là không, thì phải chăng sách này đã được viết bởi một tác giả sống khá cận kề
với một sứ đồ, để nhờ đó cuốn sách có thể được nâng lên hàng đẳng cấp sứ đồ ?

b.Nguyên tắc về nội dung - Phải chăng phần nội dung mang đầy đủ tính chất thuộc
linh để cuốn sách có thể được đưa vào bộ kinh điển ? Tiêu chuẩn này giúp loại bỏ được các
cuốn ngụy thư.

c. Nguyên tắc về khả năng được phổ cập sâu rộng – Phải chăng cuốn sách đã được
chấp nhận rộng rãi và đều khắp trong Hội Thánh thời đó ? Nguyên tắc này cũng giúp loại bỏ
các sách phúc âm hoặc các bản viết khác còn trong vòng tranh cãi và không tin tưởng, ví dụ
như trường hợp của ‘Phúc âm theo thánh Thô-ma’...

d. Nguyên tắc về sự hà hơi (thần cảm) – Sách có được sự hà hơi từ trên không ? Nội
dung sách có được gắn bó liền lạc và nhất quán không ? Tiêu chuẩn này đã trở thành nguyên
tắc kiểm tra hay thẩm định mang tính quyết định đối với tất cả những cuốn sách của Tân
Ước.
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Bài 6 – Những ngụy thư, ngụy kinh

Robert Payne Smith đã nói :

« Các cuốn sách của loài người chỉ tồn tại một thời gian để rồi đi vào quên lãng. Nhưng,
Lời của Đức Chúa Trời, cũng như chính mình Ngài, thì ‘hôm qua, ngày nay và cho đến
đời đời không hề thay đổi’ ».

Từ ‘APOCRYPHE’ có nghĩa là « một cái gì bị che khuất, giữ bí mật, giấu kín hoặc khép
kín ». Từ này trong tiếng Hi-lạp là "apokrupha", có nghĩa là ‘được giấu kín’. Từ này được áp
dụng đối với một số bản trước tác Cựu Ước bị nghi ngờ là không có xuất xứ rõ ràng, cũng
như chẳng có giá trị đáng tin cậy.

Những ngụy thư của Cựu Ước
Theo phương pháp tính toán, người ta có thể xét thấy có 14 hay 15 cuốn ngụy thư Cựu Ước,
nhìn chung được trước tác giữa khoảng thời gian 200 TC và 200 SC. Dưới đây là danh mục
các ngụy thư, được trình bày theo thứ tự :

1. I.Ê-xơ-ra (cũng được nhận biết dưới cái tên là III.Ê-xơ-ra)
2. II.Ê-xơ-ra (cũng được nhận biết dưới cái tên là IV.Ê-xơ-ra)
3. Tô-bi (Tobie)
4. Giu-đít (Judith)
5. Ê-xơ-tê, bản tiếng Hi-lạp
6. Sự Khôn Sáng của Sa-lô-môn
7. Sách Giáo huấn ‘Siracide’, hay Sự Khôn Ngoan của Giê-su, con trai của Si-rác (Sirach)
8. Ba-rúc
9. Lá thư của Giê-rê-mi (Lá thư này đôi khi được coi như chương cuối của sách Ba-rúc).Nếu
đúng như vậy, thì con số ngụy thư Cựu Ước là 14, thay vì 15.
10. Lời Cầu nguyện của A-za-ri-át (Prière d’Azarias) và Bài Thánh ca của ba bạn Đa-ni-ên.
11. Suzanne
12. Bel và Con Rồng (Bel et le Dragon)
(Ba bản trước tác cuối vừa rồi là những phần bổ sung cho sách Đa-ni-ên, được thấy trong một
cuốn sách có tên là Đa-ni-ên, bản viết tiếng Hi-lạp.)
13. Bài Cầu nguyện của Ma-na-se (Prière de Manassé)
14. I.Ma-ca-bê (1 Maccabées)
15. II.Ma-ca-bê (2 Maccabées)
Ba trong số 15 sách nói trên  (I&II Ê-xơ-ra và Lời Cầu nguyện của Ma-na-se) không được
Giáo hội Công Giáo coi như các sách Kinh điển. Trong các quyễn Kinh Thánh Công Giáo,
mười hai cuốn sách còn lại trên kia đã được hòa trộn vào con số ba mươi chín cuốn sách
không bị tranh chấp. Các sách như Tobie, Judith, Sự Khôn  Sáng của Sa-lô-môn, Siracide,
Ba-rúc (cùng với Lá Thư của Giê-rê-mi), và I.&II.Ma-ca-bê thì được xếp riêng ; sách Ê-xơ-tê
bản tiếng Hi-lạp thì được bổ sung vào Ê-xơ-tê ; Lời Cầu nguyện của A-za-ri-át, Bài  Thánh
ca của ba bạn Đa-ni-ên (được bổ sung vào sau Đa-ni-ên 3 :23 ),  Suzanne, và Bel và Con
Rồng  được đưa vào phần phụ lục của sách Đa-ni-ên  (I.&II Ê-xơ-ra của quyễn KT Công
Giáo không giống như các sách nêu trên, mà là giống với các sách Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi của
chúng ta). Vì lẽ có nhiều cuốn ngụy thư được bổ sung vào các sách kinh-điển, nên Quyễn KT
Công Giáo có đến 46 sách Cựu Ước. Các quyễn KT không phải của Công Giáo thì chẳng bao
gồm những cuốn ngụy thư, ngụy kinh ấy vào bộ kinh điển Cựu Ước của mình. Tại Giáo nghị
hội Trente (1546), Giáo hội Công giáo La-mã tuyên bố công nhận tất cả những ngụy thư của
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nhóm Bảy Mươi (Septante) và nhóm Vulgate là mang tính kinh điển, ngoại trừ các sách III &
IV Ê-xơ-ra và Lời Cầu nguyện của Ma-na-se. Giáo nghị hội  Vatican (1870) chuẩn nhận
quyết định của Giáo nghị hội Trente. Quyễn Kinh Thánh của Giê-ru-sa-lem (tức quyễn KT
Công Giáo) công nhận rằng đây là những sách kinh điển được phục hồi, không có trong
quyễn KT Hi-bá-lai. Nhóm Cải Chánh thì trái lại, họ ủng hộ các quan  điểm của Thánh
Jérôme (một giáo phụ của Hội Thánh) nhằm tranh cãi về  tính kinh điển của những ngụy thư,
ngụy kinh. Đó là các sách III & IV Ê-xơ-ra, Tô-bi (Tobie), Ju-đít (Judith), bổ sung cho sách
Ê-xơ-tê tiếng Hi-lạp, sách Thông Sáng (Sự Khôn Sáng của Sa-lô-môn), Giáo huấn thư (sách
của Siracide), Ba-rúc (Baruch), Bài Thánh Ca của Ba Người Con Trai, Câu Truyện về
Suzanne, Bel và Con Rồng, Bài Cầu nguyện của Ma-na-se, và hai cuốn I.&II. Ma-ca-be.
Trong quyễn Kinh Thánh của mình hồi 1534, Martin Luther đã sàng lọc các ngụy thư, ngụy
kinh ra khỏi chỗ đứng truyền thống của chúng giữa những thánh thư, và cho sắp xếp chúng
lại dưới danh mục « Các Ngụy thư », đặt ở cuối Kinh Cựu Ước ; và những sách này không
được coi là đồng đẳng cấp với Thánh Thư (Thánh Kinh), tuy nhiên,  việc đọc qua các ngụy
thư cũng là một điều hay và bổ ích.

Nội dung của những Ngụy kinh
Những ngụy thư, ngụy kinh Cựu Ước tiêu biểu cho rất nhiều đề tài và bao gồm nhiều loại
hình văn chương, văn học. Để  dễ dàng cho việc nghiên cứu, chúng tôi xin sắp xếp như sau :
:
1. Lịch sử : — I.Ê-xơ-ra, I&II Ma-ca-bê.
2. Truyền thuyết : — Tô-bi (Tobie), Ju-đít (Judith), Ê-xơ-tê bản tiếng Hi-lạp, Đa-ni-ên bản
tiếng Hi-lạp, Lời Cầu nguyện của A-za-ri-a, Bài Ca của ba bạn Đa-ni-ên, Suzanna, Bel và
Con Rồng.
3. Tiên tri : — Ba-rúc, Lá thư của Giê-rê-mi, Bài Cầu nguyện của Ma-na-se, II.Ê-xơ-ra.
4. Luân lý/Đạo đức : — các sách Siracide và Sự Khôn Sáng của Sa-lô-môn.

1. Lịch sử : I.Ê-xơ-ra mang một nội dung khác xa với phần lớn nội dung của sách Ê-xơ-ra
kinh điển, và, thêm vào đó, lại có vài bản ký thuật cũng như truyền thuyết vừa không giá trị,
vừa không được tìm thấy trong các sách kinh điển Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi hoặc II.Sử ký. Người ta
gọi đây là sách ‘Ê-xơ-tê Hi lạp’ để phân biệt vớisách ‘Ê-xơ-ra Hi bá lai’ kinh điển. Sách
I.Ma-ca-bê là cả một nguồn thông tin quan trọng về lịch sử Do Thái vào thế kỷ 2 trước Công
nguyên. Có lẽ cuốn  sách  này đươc viết hồi đầu thế kỷ 1 TC, mang tên  Ma-ca-bê của một
người Giu-đa (tức Do Thái) nào đó đã đứng ra lãnh đạo dân Do Thái trong một cuộc nổi dậy
chống lại sự áp bức  của quân Sy-ri. Còn sách II Ma-ca-bê thì cũng liên hệ đến cùng thời kỳ
lịch sử ấy, song không được thịnh hành như cuốn trước.

2. Truyền thuyết : Sách Tô-bi được viết khoảng 200 năm TC. Sách này kể lại câu chuyện
một nguời Do Thái sùng đạo bị quân A-sy-ri bắt đầy sang Ni-ni-ve. Mục đích của cuốn sách
là cổ xúy cho tinh thần thượng tôn và trung thành với luật pháp ; thế nhưhg, cuốn sách lại quá
nặng về cái giá trị và tư cách giả tưởng của nhân vật trọng tâm. Cuốn sách Ju-đít (Judith)
cũng có thể được xếp vào loại sách giả tưởng. Cuốn sách nói về một quả phụ Do Thái đã tìm
cách lôi cuốn và ám sát viên tư lệnh của một đạo binh quân thù.  Câu chuyện đề cao tinh thần
anh hùng này chắc hẳn đã được viết ra vào thời có cuộc nổi dậy của những phần tử Ma-ca-bê,
nhằm cổ vũ cho dân Do Thái dũng cảm đứng lên và bày tỏ lòng yêu nước trước quân thù Sy-
ri. Sách Ê-xơ-tê bản tiếng Hi-lạp được hình thành với những sự  kiện bổ sung cho sách Ê-xơ-
tê kinh điển ; cuốn sách này có thể đã được lưu hành trải nhiều thế kỷ, qua  phương cách
truyền khẩu. Còn sách Đa-ni-ên bản tiếng Hi -lạp thì gồm những truyền thuyết, truyền thống
dân gian không thể vượt quá ranh giới 100 năm trước Công nguyên, và những truyền thống,
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truyền thuyết này chẳng thấy có dính  dấp gì tới nội dung chính thức của sách tiên tri Đa-ni-
ên kinh điển.

3. Tiên tri : Sách Ba-rúc có ý đồ muốn cho người ta nghĩ rằng nó được viết ra bởi một người
bạn của Giê-rê-mi, có tên là Ba-rúc. Nội dung sách không chỉ tỏ ra chẳng hề có mối quan hệ
bạn bè, ruột thịt gì nói trên, mà còn cho thấy nó được biên soạn kể từ năm thứ 70 SC. Cuốn
‘Lá thư của Giê-rê-mi’, thường được coi là phần  phụ lục cho cuốn Ba-rúc (mà không thấy có
môt lý do chính đáng nào), gồm một bảng liệt kê nhỏ về các tập quán hư không của sự thờ
cúng thần tượng. ‘Bài Cầu nguyện của Ma-na-se’ là một cuốn sách nhỏ, có lẽ được viết vào
thế kỷ 2 ; đây là lời cầu nguyện từ môi miệng vua Ma-na-se sau khi bị  lưu đày tại Ba-by-lôn.
II Ê-xơ-ra là một sưu tập những cuốn sách được viết trải  qua những giai đoạn khác nhau
(giữa khoảng 100 năm TC và 200 năm SC). Giá trị của cuốn sách hết sức là thấp kém, đủ
chứng tỏ nó không thể đứng trong hàng các sách kinh điển.

4. Luân lý/Đạo đức : cuốn Siracide (Giáo huấn ca), hay Sự Ngôn ngoan của Giê-su, con trai
của Si-rác (Sirach), là một trong những ngụy thư chính yếu, được viết bởi một người Do Thái
gốc Pa-lét-tin , vào khoảng 200 năm TC, theo lối văn phương ngôn, tục ngữ. Cuốn ‘Sự Thông
Sáng của Sa-lô-môn’ là một sách triết học cổ của Do Thái, được tìm thấy tại Alexandrie, một
thủ phủ của Ai Cập, vào hồi thế kỷ 1 SC.

Tại sao những ngụy thư bị từ khước ?
Một cái nhìn qua cũng có thể giúp chúng ta biết được đôi nét về tánh chất của những ngụy
thư, ngụy kinh. Có vài cuốn ngụy thư, như I.Ma-ca-bê và Siracide chẳng hạn, tỏ ra là những
trước tác thực sự quan trọng. Thế nhưng, vấn đề không nằm ở mức độ hữu ích, mà là ở vị trí
của chúng có liên  hệ với thẩm quyền của Thánh Kinh hay không. Người ta có nên từ khước,
không xem chúng là Lời ĐCT hay không ? Nếu nên làm vậy, thì cần hỏi tại sao ? Có nhiều lý
do chính đáng để chúng ta không thể chấp nhận những ngụy thư như là những sách thuộc
« Thánh Thư » của ĐCT :

1. Những sách này chẳng bao giờ được đưa vào bộ kinh điển Cựu Ước của người Do Thái.
Người ta hiểu rất rõ điều này khi họ nhớ lại rằng kinh Cựu Ước là một bộ sưu tập của người
Do Thái về lịch sử và luật pháp Y-sơ-ra-ên. Chẳng hề thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khả dĩ
chứng minh được rằng những cuốn ngụy thư này đã được chấp nhận bởi công đồng Do Thái,
dù trên đất Pa-lét-tin hay ở những nơi nào khác.

2. Rõ ràng là những cuốn sách này đã chẳng bao giờ được Chúa Giê-su cũng như các sứ  đồ
của Ngài chấp nhận là những sách kinh điển. Trong bài học trước, chúng ta đã thấy rằng kinh
Cựu Ước mà Chúa Giê-su biết tới, chính là kinh Cựu Ước mà chúng ta có ngày hôm nay.
Đây là kinh Cựu Ước bản tiếng Hi-bá-lai (Hê-bơ-rơ/Do Thái), và bộ kinh điển này không bao
giờ chấp nhận những ngụy thư, ngụy kinh nói trên. Trong khi giảng luận, các sứ đồ có nhấn
mạnh đến nhiều biến cố của Cựu Ước, nhưng chẳng bao giờ thấy nói về  những sự việc xảy
ra hoặc những nhân vật như có được đề cập tới ở các ngụy thư. Và trong thực tế, các trước
giả của Tân Ước có trích dẫn hầu như hết tất cả những sách của Cựu Ước, song không bao
giờ trích dẫn và xem những ngụy thư như là ‘Thánh Ngôn’ của ĐCT. Như vậy, thiết nghĩ bộ
kinh điển Cựu Ước mà Chúa Giê-su và các sứ đồ của Ngài đã chấp nhận, cũng nên được coi
là quá đủ cho người tín đồ Cơ-đốc sống trong thời hiện đại.

3. Những ngụy thư, ngụy kinh nói trên không được sự chấp nhận của các trước giả của thế kỷ
1, như Philon hay Josèphe, cũng chẳng được công nhận bởi Hội đồng Tôn giáo Do Thái tại
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Jamnia (vào khoảng 90 SC), hoặc bởi các tác giả Cơ-đốc nổi tiếng như Origène và Jérôme.
Vào khoảng năm 400 SC, nhà học giả uyên bác Jérôme, mà bản dịch Vulgate của Ong - tức
bản Kinh Thánh tiếng La-tinh - vẫn còn được coi là nền tảng của Quyễn Kinh Thánh Công
Giáo chính thức, đã giữ vững quan điểm rằng, vì là ngụy thư, ngụy kinh, do đó, các cuốn
sách này phải được loại ra khỏi bộ kinh điển Thánh Thư (tức Thánh Kinh).

4. Những ngụy thư, ngụy kinh không có được những phẩm chất đặc thù của các sách nhận
được sự hà hơi thiên thượng. Nhiều văn đoạn mang tính huyền thoại và giả tưởng hoặc hư
cấu khá rõ nét, bên cạnh còn có vô số những điểm sai nhầm về lịch sử, niên đại và địa dư.
Chẳng hạn như, trong sách Judith, nhân vật Holopherne được mô tả như là một vị tướng lãnh
trong đạo quân của « Nabuchodonosor, vua xứ A-sy-ri, lúc ấy đang cai quản thành phố Ni-ni-
ve  (1.5). Sự thực thì Holopherne là một vị tướng lãnh Ba Tư và hoàng đế của Ba-by-lôn lúc
đó làvua Nê-bu-cát-nết-xa. Những ngụy thư, ngụy kinh tỏ ra mâu thuẫn lẫn nhau và tương
nghịch  với các sách kinh điển (Thánh Kinh). Như trường hợp cuốn Baruch, mặc dầu trong
thực tế thì sách này mãi khá lâu về sau mới được viết ra (tức vào thế kỷ 1 SC), song nó cứ
muốn làm cho người ta nghĩ  rằng nó đã được viết ra trong thời gian bị lưu đày ở Ba-by-lôn,
bởi một người bạn của Giê-rê-mi, có tên là Ba-rúc.

5. Những ngụy kinh từ bao đời nay vẫn được bao trùm trong một màn đen tối. Bị người Do
Thái từ khước, chúng phải tìm cách này hay cách khác để được nhận diện. Và sự nhận diện
này đã xảy ra ở một vài nhóm thuộc Hội Thánh dùng tiếng Hi-lạp, dẫn tới kết quả là những
cuốn sách này cuối cùng đã được đưa vào các bản Thánh Kinh tiếng Hi-lạp và tiếng La-tinh.
Tuy nhiên, chẳng thấy có bằng cớ nào chứng tỏ chúng phù hợp với quan điểm về tiêu chuẩn
mà nhóm Bảy Mươi (tức nhóm 70 hay 72 học giả Do Thái đã dịch kinh Cựu Ước sang tiếng
Hi-lạp)  đã đưa ra để xác định cho một cuốn sách thực sự là kinh điển.  Người ta không thể
tìm thấy hai bản thảo ban đầu bằng tiếng Hi-lạp mà lại có cùng một danh mục về những cuốn
sách được đưa vào bản dịch Cựu Ước của Nhóm Bảy Mươi ;  lại nữa, ngay cả Giáo hội Công
Giáo La Mã cũng không phải đã chấp nhận tất cả những cuốn sách đã được chấp nhận trong
bản dịch Cựu Ước tiếng Hi-lạp của Nhóm Bảy Mươi. Chính bản dịch này là lời chứng chống
lại II.Ê-xơ-ra, vì sách này không hề thấy được nói đến trong bất cứ bản thảo dịch thuật nào.

6. Những ngụy thư, ngụy kinh không thể được giữ lại, dù dưới hình thức thỏa hiệp. Giáo hội
Anh quốc (Hội Thánh Anh Giáo) dành cho những ngụy thư một quy chế ‘bán kinh điển’.
Người ta có thể đọc các ngụy thư, ngụy kinh trong những buổi nhóm họp công cộng, « song
chỉ xem chúng như các mẫu ví dụ về cuộc sống và sự giáo huấn về lòng sùng đạo », chứ tuyệt
nhiên không nhằm mục đích « thiết lập một giáo lý nào ». Quan điểm lập trường này cho thấy
có những lúc các ngụy thư ngụy kinh có thể đi vào tranh chấp với những sự giáo huấn của
các Thánh thư kinh điển (Kinh Thánh), hoặc ít nữa cũng làm cái việc thêm thắt vào Kinh
Thánh.  Nếu đúng như vậy, thiết nghĩ không nên đem ngụy thư ra đọc trong buổi nhóm họp
công cộng, bởi vì những gì mà người ta đọc trong buổi lễ thường có khuynh hướng trở nên uy
quyền tác động lên hội chúng. Cho phép các ngụy thư được mang ra đọc trong buổi lễ thờ
phượng là cả một cách làm hết sức kỳ lạ, vì việc làm này chỉ tổ chứng minh sự thấp kém của
ngụy thư so với Thánh Thư đích thực mà thôi.

7. Người ta không thể dập tắt những sự chống đối nhắm vào những cuốn ngụy thư ngụy kinh
nói trên  chỉ bằng một thế lực độc tài tôn giáo. Ngày 8 tháng 4 năm 1546, trong phiên họp
khoáng đại lần thứ 40 của giáo hội nghị Trente (Hội nghị Giám mục ở Trente), Giáo hội
Công Giáo La-Mã đã công bố rằng những bản viết phi-kinh-điển (tức ngụy thư ngụy kinh)
của Cựu Ước (ngoại trừ I&II Ê-xơ-ra và cuốn Bài Cầu nguyện của Ma-na-se) là những trước
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tác có thẩm quyền của Thánh thư kinh điển. Quyết định trên đã được đưa ra khi gặp phải sự
chống đối, trải qua những thời kỳ khác nhau, từ phía nhiều nhà học giả uyên thâm của Giáo
hội Công Giáo. Và đây không phải là một quyết định bất bình thường, nhất là đối với một tổ
chức tôn giáo mà toàn bộ cơ cấu đều dựa trên những truyền thống, và niềm tin đều được đặt
trên « các cha » và « các giáo hoàng » hơn là trên Lời Kinh Thánh. Điều đó nói lên rằng, La
Mã, với tất cả « sự vô ngộ » của mình, vẫn không thể gán cái tính vô ngộ ấy vào cho những
ngụy thư ngụy kinh chứa đầy vô số điều sai nhầm.

Những ngụy thư ngụy kinh của Tân Ước
Mỗi khi nói đến ngụy thư, ngụy kinh, người ta thường nghĩ tới Cựu Ước. Thế nhưng, vẫn có
một số sách khác được coi là ngụy thư ngụy kinh của Tân Ước. Những sách phi-kinh-điển
(tức ngụy thư, ngụy kinh) của Tân Ước thì rất đa dạng : các sách phúc âm, công vụ sứ đồ, thư
tín và khải thị. Những sách này xuất hiện từ đầu thế kỷ 2 dưới các bút danh bút hiệu, các tên
của sứ đồ, và dưới một số những danh tính khác. Đây là những trang sử hư cấu về cuộc đời
của Chúa Giê-su và các sứ đồ của Ngài. Các Phúc âm ngụy tác thường nói về thời tuổi thơ
của Chúa Giê-su, mô tả Ngài như một đứa trẻ tánh khí thất thường, lúc thì thích gây buồn
phiền cho bạn bè, khi thì tìm cách tạo hưng phấn cho mọi người.
Trong các ngụy thư về Công vụ sứ đồ và môt số sách khác thuộc loại này, người ta có thể đọc
nhan nhản những điều hão huyền, hư cấu. Riêng những bản trước tác liên hệ tới các giáo phụ
sứ đồ (80-180 SC) thì không thể xếp vào loại ngụy thư  Tân Ước, vì đây chỉ là những thư tín
nhằm mục đích gây dựng, động viên, được viết bởi những tín đồ Cơ-đốc bình thường, và
không hề tỏ ra là như mình có được bất kỳ sự khôn sáng hay uy quyền gì của các sứ đồ. Đôi
lúc, khi nói về những bản trước tác này, cùng với các sách ngụy kinh, thì người ta gọi chúng
là « những cuốn sách bị mất của Kinh Thánh ». Thiết nghĩ đây chỉ là một sự đánh lừa của
cảm giác, vì những sách này, từ  trước đến nay, chẳng hề bao giờ được coi là một phần của
Kinh Thánh cả.

Phần Tóm lược
Từ thuật « ngụy kinh » được áp dụng cho những trước tác phi-kinh-điển của Tân Ước cũng
như Cựu Ước. Tuy nhiên, từ thuật này có thói quen được dùng để chỉ về một nhóm sách đặc
biệt gồm 14 hoặc 15 cuốn đã được đưa thêm vào phần kinh Cựu Ước của Kinh Thánh Công
Giáo La Mã. Những sách ngụy kinh được xếp thành bốn loại : 1) lịch sử, 2) truyền thuyết, 3)
tiên tri và 4) luân lý/đạo đức. Những sách này, dù là có ích đi chăng nữa, vẫn không được
phép coi là một bộ phận của Thánh Thư, vì các lý do sau đây :

1. Chúng không bao giờ được dự phần trong bộ kinh Cựu Ước của người Do Thái (kinh Cựu
Ước tiếng Hi bá lai).
2. Chúng không được Chúa Giê-su và các sứ đồ của Ngài công nhận là những sách kinh điển.
3. Chúng không được sự chấp nhận của các tác giả Do Thái và những tín đồ Cơ-đốc buổi ban
đầu.
4. Chúng không có được những phẩm chất riêng  của các cuốn sách được sự  hà hơi từ trên
cao..
5. Từ trước đến nay, bao giờ chúng cũng bị bao trùm bởi một bức màn tối tăm.
6. Người ta không thể gìn giữ chúng, dù là trên căn bản của một thỏa hiệp.
7. Những sự phản đối nhắm vào chúng (các ngụy kinh) không thể bị dập tắt bởi một thế lực
tôn giáo độc tài.

Như vậy, quả là có lý do để những ngụy thư ngụy kinh bị từ khước và không có chỗ đứng
nào trong quyễn Kinh Thánh của chúng ta.
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Bài  7 – Sự Truyền bá Kinh Thánh

Bá tước Isaac Newton, nhà khoa học lừng danh thế giới, đã nói :

« Chúng ta chấp nhận Thánh Thư của ĐCT như là nguồn triết lý cao cả tuyệt vời. Riêng tôi
đã tìm thấy  những dấu hiệu  về thẩm quyền một cách tỏ tường trong Kinh Thánh hơn là
trong bất kỳ cuốn sách lịch sử trần tục nào. Và chẳng có môn khoa học nào được minh
chứng tốt hơn là niềm tin tôn giáo của Kinh Thánh. »

Chúng ta không có được thủ bút nguyên thủy của các sách Kinh Thánh. Một số nguyên nhân
của sự mất mát trên có thể được kể ra như sau :
- tính dễ vỡ của các vật liệu được sử dụng,
- các bản văn, tài liệu này được mang ra sử dụng khá thường xuyên,
- dân Do Thái có phong tục cất giữ thật kín những bản văn được sử dụng,
- một số thánh thư đã bị tiêu hủy trong những cuộc bắt bớ, bức hại.

Thiết nghĩ cũng là điều hay để nói thêm một nguyên nhân : đó là sự khôn ngoan của ĐCT.
Bởi vì, nếu như có được các bản thủ bút nguyên thủy, biết đâu chúng ta chẳng bị cám dỗ để
quá tôn sùng chúng đến độ có thể đánh mất một yếu tố không thể thiếu, ấy là Đức Tin.

Mặc dầu không có được những bản thủ bút nguyên thủy, song ngược lại, chúng ta đã có rất
nhiều những bản sao chép, và chính những bản sao chép này đã đem lại cho bản văn một tính
chính xác lớn lao.

Trải bao ngàn năm, nội dung bản văn Kinh Thánh được lưu giữ một cách trân trọng trong các
bản thảo viết tay, và những bản thảo này bao giờ cũng được theo dõi bảo vệ kỹ lưỡng để
tránh xảy ra bất cứ trường hợp nhầm lẫn hoặc sai sót nào khiến gây tổn hại đến bản văn
Thánh Kinh đầy cao quí. Nhà biên chép bản thảo tính toán từng tiếng, từng chữ, và sau đó
thẩm tra toàn bộ như cách chúng ta làm ngày hôm nay với các chương trình trên máy vi tính.
Công việc biên chép phải tuyệt đối chính xác, do đó nhà biên chép phải làm việc hết sức
nghiêm túc và khắc khe.

Lại nữa, người ta có thể kiểm tra bản văn Cựu Ước qua các sự việc như sau :
- chẳng hạn như, dù vốn bị phân cách với người Do Thái trải hơn 2.500 năm và hiện nay tình
trạng này vẫn tồn tại, và dù ở từ xa,  có một số người Sa-ma-ri đã sao chép lại kinh Thora
(tức kinh Tô-rê hay Ngủ kinh của Môi-se) ; các bản thảo của họ đã giúp xác minh tính chất
trung thực của những bản văn khác.
Chúng cũng tỏ ra tương hợp với những bản văn Do Thái.

- những khám phá khảo cổ cũng đã chứng minh cho tính xác thực của bản văn mà chúng ta
có ngày hôm nay (những bản thảo/Qmran, phát hiện hồi 1948).
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Những bản thảo ở Biển Chết
Những bản thảo ở Biển Chết đã được phát hiện từ 1947 trong các hang động gần vùng Kirbet
Qumran, xứ Pa-lét-tin, trên bờ sông đông bắc của Biển Chết.

Qumrn -
Một mẫu bản thảo Dùng tay để viết bản thảo

Có hai cuộn bản thảo thật nhỏ, trong đó chứa đựng một phần của bộ ngủ kinh của Môi-
se, có ghi niên đại biên chép là ...từ hồi có đền thờ Do Thái đầu tiên ! (theo Bài
báo/30/09/2004/Hoa Kỳ )

Hồi 1979, một khám phá khảo cổ đã cho thấy rằng mẫu chúc phước thánh, như có nói đến ở
Dân số ký 6 :24-26, là văn đoạn Thánh kinh cổ xưa nhất mà trước đó chưa hề được tìm thấy
qua công trình khai quật, đào bới của ngành khảo cổ. Cũng có hai dải dây bạc thật nhỏ, mỗi
dải được trình bày như một cuộn bản thảo cực tiểu, được khám phá trong một ngôi mộ bên
ngoài thành Giê-ru-sa-lem, với niên đại ban đầu được ghi nhận là vào thế kỷ 6 hoặc 7 TC,
nghĩa là có trước những bản thảo ở Biển Chết đến những 400 năm...
Thế nhưng, công trình nghiên cứu khoa học trên vẫn không ngừng bị hoài nghi. Chất bạc bị
nứt nẻ, mòn gỉ (ăn mòn dần dần), và vì vậy có rất nhiều từ  không còn có thể đọc được nữa.
Một số các nhà phê bình đã nhận định rằng những vật thể (các bản thảo) kia chỉ mang niên
đại từ thế kỷ 2 hoặc 3 TC mà thôi, và do đó cũng có tầm quan trọng kém hơn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học đường miền Nam bang Californie đã mở một cuộc kiểm
tra mới về văn tự khắc trên những bản thảo, bằng cách vận dụng tới các kỹ thuật hiện đại về
nhiếp ảnh cũng như phương pháp xử lý hình ảnh ở máy vi tính. Trong một bản báo cáo khoa
học, nhóm nghiên cứu này kết luận rằng, sau quá trình cải tạo, các ‘bản khắc tự’ đã xác minh
được thời gian ra đời trước kia của mình. Theo các nhà nghiên cứu, những bản khắc tự này
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đã có từ trước khi vua Nê-bu-cát-nết-xa cho hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, và trước khi dân
Y-sơ-ra-ên bị lưu đày ở Ba-by-lôn, tức vào khoảng năm 586 TC.

Một số những hàng chữ khắc không thể đọc được trước khi có cuộc kiểm tra mới này, dường
như đã giúp cởi bỏ mọi nghi ngờ về mục đích của những cuộn bản thảo khắc tự mạ bạc : quả
thực đây chính là những lá bùa chú. Khi cuộn được tháo ra, người ta tìm thấy, trong số những
lá bùa, có một lá bề ngang gần 3 phân, bề dài gần 1 tấc, và một lá khác nữa có bề dài độ 5
phân, bề ngang khoảng 3 phân. Về những chữ khắc trên đó, các nhà nghiên cứu nói rằng
« chúng được coi như có công dụng chúc phước lành nhằm che chở và giúp cho những ai
mang chúng theo người có thể chống lại mọi điều xui xẻo, tà vạy ».

Bản báo cáo về công cuộc nghiên cứu Đông phương được phổ biến trong tập san các học
đường Hoa Kỳ, là do công biên soạn của Tiến sĩ Gabriel Barkay, nhà khảo cổ học thuộc  Đại
học đường Barre-llan tại Y-sơ-ra-ên, với sự cộng tác của những vị đến từ miền Nam
Californie và có liên hệ đến dự án nghiên cứu. Chính Tiến sĩ Gabriel Barkay là người đã
khám phá ra những vật thể nói trên. Giám đốc của dự án nghiên cứu là Tiến sĩ Bruce
Zuckerman, một giáo sư về khoa ngôn ngữ Xê-mít, đã tiến hành dự án cùng với TS Marilyn
J. Lundberg, một chuyên gia về ngôn ngữ Hi-bá-lai Thánh Kinh, và với TS Andrew G.
Vaughn, nhà sử học Thánh kinh thuộc đại học đường Gustavus Adolphus.

Một số học giả khác, tuy không trực thuộc thành phần tham gia dự án song vẫn hết sức quan
tâm đến công trình nghiên cứu, đã tuyên bố tán thành những báo cáo tổng kết của nhóm
nghiên cứu. "Thật là nhẹ nhỏm và thoải mái khi được biết có sự xác chứng về cổ vật cũng
như có sự xác thực về các vật thể khám phá, nhất là trong lúc mà có một số bản văn khắc tự
Thánh kinh vẫn còn bị nghi ngờ về xuất xứ ".
Theo sự tin tưởng chính thống của người Do Thái , thì năm cuốn sách của Môi-se  đã được
giao cho Môi-se tại Núi Si-nai, song có rất nhiều học giả Thánh Kinh lại cho rằng bộ Ngũ
kinh Môi-se phát xuất từ  bốn nguồn tài liệu khác nhau kết hợp lại.Và cái nguồn quan trọng
nhất chính là "bộ thiên luật", chiếm hơn 50o/o nội dung của Ngũ Kinh Môi-se, trong đó lại
có những câu được khắc trên các lá bùa. Từ cuối thế kỷ 19, công trình nghiên cứu Thánh
Kinh truyền thống cho biết niên đại của ‘bộ thiên luật’ là vào thời kỳ thứ hai của đền thờ Do
Thái, trong khi ấy, một thiểu số học giả lại xác định rằng ‘bộ thiên luật’ đã được sưu tập
trong thời kỳ thứ nhất của đền thờ.
« Do Thái giáo trở nên một quốc giáo chỉ sau khi xảy ra sự tàn phá của ngôi đền thờ thứ
nhất », Giáo sư Haran đã tuyên bố như vậy. Ong nói thêm rằng những kết quả hồi gần đây
của công cuộc nghiên cứu là một xác minh khoa học quan trọng, « sự xác minh mà tất cả
chúng ta đều mong đợi ».

Kinh Cựu Ước được dịch rất sớm sang các thứ tiếng như Xi-ri-ác (Syriaque), Cóp (Copte),
nhưng đặc biệt là sang tiếng Hi-lạp, vì đây là ngôn ngữ thông dụng nhất thời xưa, kể từ thế kỷ
4 TC.
Các công trình dịch thuật này nhấn mạnh đến tính xác thực của kinh Cựu Ước, song điều
quan trọng là chính nhờ những bản dịch thuật mà có biết bao nhiêu người thời đó đã hiểu biết
về Kinh Thánh.

Các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su Christ trước hết đã dùng kinh Cựu Ước làm nền tảng
cho sự giảng luận, và kế đó là dùng lời nói để nhắc lại những sự dạy dỗ của Đấng Christ. .
Các sách phúc âm của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca cũng được phiên dịch rất sớm, và được hoàn tất
với sách phúc âm Giăng vào cuối thế kỷ 1.
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Trong khoảng thời gian ấy, những thư  tín hoặc những lá thư của các sứ đồ như Phao Lô, Phi-
e-rơ, Gia-cơ ... cũng được lưu hành trong nhiều cộng đồng dân cư khác nhau.
Những bản trước tác này được nhìn nhận là có được sự hà hơi thiên thượng, do đó được sưu
tập, sao chép lại và được chuyển ngữ.

Sự Phiên dịch Kinh Thánh

về bản văn Kinh Thánh Cựu Ước : Bản văn nguyên thủy được viết bằng tiếng Hi-bá-lai,
ngoại trừ có vài văn đoạn  bằng tiếng a-ram (ngôn ngữ Xê-mít) (Ê-xơ-ra 4/8 đến 6/18 ; 7/12-
26 ; Giêr. 10/11 ; Đan.2/4 đến 7/28). Bảng chữ cái ‘a-ram’ (hay xê-mít) tương tự với bảng
chữ cái Hê-bơ-rơ (Hi-bá-lai). Một loại hình chữ viết Hi-bá-lai và a-ram buổi ban sơ đã tỏ ra
thông dụng từ hồi 1500 TC. Hình thức ký tự tiến hoá dần lên những ký hiệu hình vuông, để
rồi sau đó từng bước phát triển thành những bản thủ bút (bản văn viết tay). Đây chính là loại
hình ký tự mà chúng ta thấy trong những bản văn in ấn của Kinh Thánh Hi-bá-lai.

Về bản văn Kinh Thánh Tân Ước : Được viết bằng tiếng Hi-lạp và để lại hàng nghìn bản,
ấy là chưa kể những bản dịch đầu tiên sang tiếng La-tinh, tiếng Si-ri-ác (Syriaque), tiếng Cóp
(Copte) và nhiều thứ tiếng khác nữa.Bản in đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước Hi-lạp được
thực hiện hồi 1516 do nhà nhân văn học người Hà Lan, có tên là Erasme. Trước khi phương
Tây phát minh được máy in ấn vào thế kỷ 15, tất cả những bản viết muốn đem phổ biến đều
phải được sao chép bằng tay bởi một nhóm ‘ký lục’ (scribes) tiến hành công việc theo sự
tuyên đọc của một nhóm trưởng. Thời ấy không mấy người có đủ khả năng để có được một
bản Kinh Thánh viết tay riêng cho mình. Nhìn chung, mỗi Hội Thánh lúc đó chỉ có được một
bản viết Kinh Thánh để dùng cho hội chúng. Ban đầu, các sách Tân Ước được viết ra trên
những cuộn làm bằng giấy cói, bằng da, hoặc vỏ giấy. Từ thế kỷ 2 trở đi, việc sử dụng các
sách viết tay (Codex) được phổ biến khá rộng rãi.

Công tác Dịch thuật và Dịch giả

Vài bản dịch thời xưa :
Bản dịch LXX (La septante) : đây là bản dịch tiếng Hi-lạp của kinh Cựu Ước, được thực
hiện từ 285 đến 246 TC, bởi một nhóm người Do Thái sang định cư ở Ai Cập và chuyên
dùng tiếng Hi-lạp. Và đây là quyễn Kinh Thánh của tín đồ Cơ-đốc hồi thế kỷ 1.
Chữ Septante là từ thuật dành để nói tới bản dịch đầu tiên sang tiếng Hi-lạp của kinh Cựu
Ước tiếng Hê-bơ-rơ (Hi bá lai). Từ thuật này xuất xứ từ chữ La-tinh septuaginta ( có nghĩa là
« bảy mươi», mà hiện nay được viết tắt là LXX) , ngụ ý nói lên rằng có bảy mươi hoặc bảy
mươi hai dịch giả đã được một thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái ủy nhiệm cho công tác phải
hoàn thành một bản dịch sang tiếng Hi-lạp từ  quyễn Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ , theo lệnh
của hoàng đế Hi-lạp Ptolémée Đệ Nhị. Tập trung trên một hải đảo, những dịch giả đã hoàn
tất công việc yêu cầu trong bảy mươi hai ngày. Lại nữa, tuy nói là tập trung, nhưng mỗi
người làm việc riêng biệt, do đó đã hoàn thành được bảy mươi bản dịch. Trong thực tế, công
tác dịch thuật này được thực hiện lại vào thế kỷ 3 TC và hoàn tất vào thế kỷ 2 SC.

Công trình này được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu của thành phần dân chúng Do Thái
nói tiếng Hi-lạp ; đây là số dân Do Thái phân tán ra sinh sống bên ngoài lãnh thổ Palestine,
và họ không thể đọc Thánh Kinh bằng ngôn ngữ gốc gác Hê-bơ-rơ. Có những bản dịch có
quá nhiều điểm sai nhầm về nghĩa, cũng như quá vụng về trong hành văn ; lại có những văn
đoạn bị tự động cắt xén, một số khác thì được tùy tiện diễn giải. Tuy nhiên, bản dịch LXX
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(La Septante-Bản dịch Bảy Mươi) rất được nhìn nhận và chẳng mấy chốc đã trở nên bản văn
KT Cựu Ước của tín đồ Cơ-đốc. Sau đó, cũng có một số bản dịch mới được thực hiện, và
người ta lưu ý đặc biệt nhất tới công trình hiệu đính của học giả Origène (185-254), người có
công tìm cách thống nhất các bản dịch. Mẫu hình bản dịch lục giác của ông được trình bày
với sáu cột, sáu bản dịch, trong đó, bản văn tiếng Hê-bơ-rơ được chuyển ngữ sang tiếng Hi-
lạp.

Bản dịch Vulgate (La Vulgate) : Năm 384, giáo hoàng Damanase I giao trách nhiệm cho
viên thư ký riêng của mình phải thực hiện công việc hiệu đính Tân Ước. Người này có tên là
Jérôme ; chính ông đã dịch Kinh Thánh sang tiếng La-tinh .Bản dịch này lấy tên là Bản
Vulgate (bản Kinh Thánh La-tinh) , và chính nó cũng lại được dịch ra thành rất nhiều bản
văn. Để học biết tiếng Hê-bơ-rơ (Hi bá lai), ông Jérôme đã phải sống nhiều năm tại thành
Giê-ru-sa-lem. Nhờ bản dịch Vulgate được sao chép bằng tay tại nhiều quốc gia, Lời Đức
Chúa Trời đã được truyền bá rộng rãi khắp nơi.

Kinh Thánh bằng tiếng Si-ri-ác (Syriaque) và tiếng Cóp (coptes)  : vào thế kỷ 2, Kinh
Thánh được dịch sang tiếng Si-ri-ác, một thổ ngữ A-ram (ngôn ngữ của dân Xê-mít) . Bản
dịch tiếng Si-ri-ác hồi thế kỷ 4, được gọi là"Peshitto", rất thông dụng tại một số nước như Sy-
ri, I-ran, An Độ ...). Tại Ai Cập, ban đầu các Hội Thánh của Chúa sử dụng bản văn Kinh
Thánh tiếng  Hi-lạp, song dần hồi cảm thấy cần phải có một bản Kinh Thánh tiếng Cóp
(Coptes, một thổ ngữ Ai Cập) để giúp cho Phúc Am được dễ dàng thâm nhập vào các cộng
đồng dân cư. Bản dịch Kinh Thánh này, được thực hiện vào thế kỷ 3, vẫn luôn được dùng
trong lễ thờ phượng bằng tiếng Cóp (Coptes), một ngôn ngữ lễ bái.
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Bản thảo viết tay bằng tiếng Si-ri-ác (Psautier)

Những công trình dịch thuật trong các thế kỷ 4 và 5 : niềm tin Cơ-đốc lan tỏa rộng khắp,
do đó cần có thêm những bản dịch Kinh Thánh ; chẳng hạn như có nhà truyền giáo Ulfilas
đã thực hiện một bản dịch Kinh Thánh để giúp truyền bá Phúc Am đến cho người Goths
(thuộc đạo quân xâm lăng người Goths). Vào thế kỷ 5, Kinh Thánh được dịch sang tiếng At-
mê-ni, và bản dịch này vẫn luôn  luôn được sử dụng.

Kinh Thánh trong ngôn ngữ X-la-vơ cổ : ngôn ngữ nói tại Bun-ga-ri, Xẹt-bi, Miền Nam
nước Nga.Đến thế kỷ 9, Cyrille  đưa Cơ-đốc giáo đến với các bộ tộc X-la-vơ, đồng thời phát
minh ra bộ chữ cái mang chính tên  của ông : bộ chữ cái Xi-ri-lít (le cyrillique). Nhờ vậy,
Kinh Thánh dã được dịch sang tiếng X-la-vơ, và bản dịch này bao giờ cũng được xem là bản
dịch Kinh Thánh chính thức của Giáo hội Chính thống nước Nga. Người ta còn biết rằng vào
thế kỷ 7, các sách Phuc Am đã được dịch sang Hoa ngữ theo yêu cầu của hoàng đế Tai
Tsung.

Thời Trung cổ
Sau sự sụp đổ của đế quốc La-mã ở phương Tây, Tin Lành vẫn cứ tiếp tục phát triển tại Au
Châu.
Vào năm 700, tại miền Nam nước Anh, sách Thi Thiên lần đầu tiên đã được dịch sang tiếng
Ang-lô Xắc-xong (Anglo-Saxon). Người ta cũng bắt đầu dịch Kinh Thánh sang tiếng Ang-lô
Xắc-xong. Sau khi quân Noóc-măng-đi chinh phục Anh-cát-lợi, thì Kinh Thánh được dịch
sang tiếng Anh và các thổ ngữ địa phương. Có nhiều bản dịch trong những ngôn ngữ khác
nhau cũng đã được thực hiện : như  sách Phúc Am Ma-thi-ơ được dịch sang tiếng Frăng-xít
(Francique) hồi năm 758, những bản dịch Pháp ngữ đầu tiên hồi thế kỷ 12, những bản dịch
tiếng Ý hồi thế kỷ 14, những bản dịch tiếng Á-rạp hồi thế kỷ 8....

Những nhà tiên phong của cuộc Cải Chánh
Vào cuối thời Trung Cổ, có nhiều bản dịch Kinh Thánh được hoàn thành và được giới tín đồ
Cơ-đốc phổ biến trong tinh thần phản ứng chống lại các hiện tượng suy thoái của Giáo hội.
Năm 1170, Ong Pierre Valdo, một thương nhân trở lại cùng Chúa ở Lyon, đã dịch Kinh
Thánh sang tiếng Prô-văn-xan (Provencal). Những môn đệ của ông trước kia thuộc Hội
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Thánh Vô (Vaudois/Thuy Sĩ).

Wycliffe : vào thế kỷ 14, thần học gia John Wycliffe của Đại học đường Oxford, qua nghiên
cứu Kinh Thánh, đã khẳng định rằng cần phải đem Kinh Thánh đến với càng nhiều người
càng tốt. Nhờ vậy, vào năm1384, bản Kinh Thánh Vulgate đã được dịch sang Anh ngữ.

Hus : là viện trưởng Đại học đường Tiệp Khắc, người chịu ảnh hưởng khá nhiều của
Wycliffe. Dù phải lên giàn hỏa hồi 1415, song chính các môn đệ của ông đã tham gia dịch
thuật Kinh Thánh và, vào năm 1475, người ta đã cho in ấn bản Kinh Thánh Tân Ước đầu tiên
bằng tiếng Tiệp.

Cơ sở ấn loát và Cuộc Cải Chánh

Vào khoảng năm 1450, Gutenberg hoàn chỉnh và mang ra sử dụng kỹ thuật in ti-pô
(typographie)  tại Mayence (nước Đức). Tác phẩm được in ấn đầu tiên chính là bản Kinh
Thánh La-tinh (in vào năm 1456).

An bản Kinh Thánh của Gutenberg

Mười năm sau, tại Strasbourg, bản Kinh Thánh được in trong tiếng Đức. Tiếp theo là bản
Kinh Thánh tiếng Ý,  được in vào năm 1471, rồi đến ấn bản Kinh Thánh Hà Lan (1477), và
ấn bản Kinh Thánh tiếng Ca-ta-lăng (1478).
Bản Kinh Thánh Hi-bá-lai được in tại Ý hồi 1488, và bản Kinh Thánh Tân Ước Hi-lạp được
in vào năm 1516.
Luther đã nghiên cứu bản Kinh Thánh Cựu Ước và bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hi-lạp



33

của Erasme. Sau đó, ông tiến hành thực hiện một bản dịch mới của Kinh Thánh bằng tiếng
Đức. (Tân Ước, hồi 1522, và Kinh Thánh, hồi 1532 ; bản dịch này luôn được dùng tới.)

Những máy in buổi ban đầu
Những máy in buổi ban đầu, thoạt nhìn trông không khác gì những máy ép dầu ô-liu hồi xưa.
So với máy móc hiện đại thì các máy in ban đầu vận hành rất chậm chạp, chỉ cho ra được
khoảng 250 mẫu in /giờ.

Chân dung Gutenberg (theo Albrecht Mentz) (XVe s.).
Nghệ thuật khắc hoạ Paris, Thư viện quốc gia Pháp

Nhờ sự phát minh của kỹ thuật ấn loát, nhiều ấn bản với các ngôn ngữ hiện đại đã ra đời. Vào
cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16, những bản in được phổ biến rộng rãi.
Dần dần, Kinh Thánh cứ được truyền bá với sự ra đời của hàng trăm bản in, trong hàng chục
ngôn ngữ khác  nhau.

Vào thế kỷ 19, các Thánh Kinh Hội được thiết lập để giúp đẩy mạnh sự truyền bá Lời Đức
Chúa Trời.

Hôm nay chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh đã được dịch ra hơn 2000 thứ tiếng  (ấy
là con số các thứ tiếng đã được dùng để phiên dịch, ít ra là một sách của Kinh Thánh).
Kinh Thánh được phổ biến rộng rãi, xuất hiện trên màn ảnh Internet với nhiều thứ
tiếng khác nhau, trong các đĩa CD ROM, trên Vidéo, trong các máy ghi âm/phát âm...
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Nói một lời, Kinh Thánh đã đến tay mọi người. – (Thật cảm ơn Chúa, và đáng ngợi khen
Chúa thay !-đvh/)

Cách in bốn màu
Để in màu một văn bản, tài liệu, người ta thường dùng bốn màu (vàng, đỏ thẫm, cyanide, và
đen). Các màu này được pha chế theo trình tự hợp lý và với liều lưọng khác nhau. Kế đó, còn
phải kiểm tra độ chính xác của các màu pha chế và sắp xếp các bản sao chụp cho thẳng hàng
ngay lối.

« Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta, chẳng phải để
chúng ta gia tăng sự hiểu biết của mình, mà để giúp
chúng ta thay đổi một nếp sống. »

- Lời của Văn hào Andrew Murray (1828-1917)
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