
Lớp Thần Học căn bản

DẪN NHẬP THÁNH KINH



KHÔNG BIẾT KINH THÁNH 

LÀ KHÔNG BIẾT ĐỨC KI-TÔ 

(Thánh Hê-rô-ni-mô)

Bạn đã mở cuốn Kinh Thánh: 
Hãy tìm kiếm Đức Ki-tô

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG 
SOI ĐƯỜNG CON ĐI

(Tv 108, 105)



“Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu 
yếm đến gặp con cái và trò chuyện với họ”. 

(CĐ Vatican II, Hiến Chế Tín Lý Dei Verbum, 21)



“Hội Thánh nhiệt liệt và đặc biệt 

khuyến khích mọi Ki-tô hữu học 

được ‘mối lợi tuyệt vời, là được 

biết Chúa Giê-su Ki-tô’ (Pl 3,18), 

nhờ năng đọc Sách Thánh. Thật 

vậy, không biết Thánh Kinh là  

không biết Chúa Ki-tô”

(GLHTCG 133).



Việc canh tân Hội Thánh cũng

có thể đạt được nhờ việc làm

chứng mà đời sống của các tín

hữu cống hiến: bằng chính

cuộc sống của họ giữa thế gian,

các tín hữu được mời gọi làm

cho Lời Chân lý mà Chúa Giêsu

để lại cho chúng ta được tỏa

sáng. (PORTA FIDEI 6)



• « Quả thế, đối với ông (Origene) , dường như việc

hiểu biết Thánh Kinh, còn hơn cả việc nghiên cứu,

đòi hỏi sự thân mật với Chúa Kitô và đời sống cầu

nguyện. Ông xác tín rằng con đường ưu việt để hiểu

biết Thiên Chúa, đó là tình yêu, và người ta không

thể truyền đạt ‘scientia Christi’ (khoa học về Chúa

Kitô) nếu người ta không được tình yêu Ngài đổ đầy”

(ĐTC Biển Đức XVI)



THÁNH KINH LÀ GÌ?

• Nguồn gốc của chữ "Thánh kinh" là một
danh từ Hy lạp số nhiều ta bilia, nghĩa là
"những quyển sách".

• Như vậy Thánh kinh không chỉ là một quyển
sách, mà là cả một thư viện trong đó có nhiều
tác phẩm thuộc nhiều loại khác nhau ; được
gom thành hai bộ lớn là Cựu giao ước và Tân
giao ước, hoặc nói gọn hơn :

Cựu ước và Tân ước



• Thánh Kinh chứa đựng Lời Thiên Chúa và vì 

được linh hứng, nên thật sự là Lời Thiên Chúa. 

Thánh Augustino nói rằng: “Một Lời duy nhất 

của Thiên Chúa được trải ra trong toàn bộ 

Thánh Kinh, một lời duy nhất vang lên trên 

môi miệng các Thánh. Lời này lúc khởi đầu là 

Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa”.

(X. GLHTCG 101-102)



Hội Thánh luôn tôn kính Kinh Thánh như chính 

Mình Thánh Chúa. Hội Thánh không ngừng lấy 

Bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Thiên Chúa và 

Mình Thánh Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín 

hữu ( x. DV 21).

(GLHTCG 103)



Thánh Kinh có bao nhiêu cuốn? 

• Theo ”Thư Quy” là danh mục các sách thánh,

• Cựu Ước có 46 cuốn hoặc 45 cuốn (nếu gom

Giê-rê-mi-a và Ai-ca vào thành một), và

• Tân Ước có 27 cuốn. Vậy, nếu tính Cựu Ước là

46 và Tân Ước là 27, thì Thánh Kinh có tất cả

73 cuốn.



Thư quy là gì?

• Chữ "Thư quy" có nguồn gốc là chữ Canon,

nghĩa là "quy luật" : quyển sách nào được

công nhận làm quy luật cho đức tin thì là "hợp

quy". Thư quy các sách thánh là toàn thể

những quyển sách được nhìn nhận là quy luật

cho đức tin.





THÁNH KINH

CỰU ƯỚC

TÂN ƯỚC

NGŨ THƯ

KHẢI HUYỀN

LỊCH SỬ

CÁC THƯ

KHÔN NGOAN

PHÚC ÂM

CÔNG VỤ

NGÔN SỨ



Cựu Ước

• Danh từ Cựu Ước dùng để chỉ giao ước giữa 

Thiên Chúa và dân Do-thái trên núi Sinai qua 

Maisen làm trung gian (Xh 24,1-8; 34,10-28; Lv 

26,3-45). Nhưng dân Do-thái đã không trung 

thành giữ lời giao ước và Thiên Chúa đã hứa 

sẽ ký kết một giao ước mới với toàn thể nhân 

loại (Gr 31,31-34).







https://vrmi.files.wordpress.com/2010/10/tk02.png
https://vrmi.files.wordpress.com/2010/10/tk02.png


Tân Ước

• Giao ước mới này gọi là Tân Ước, được ký kết 

bằng Máu Chúa Kitô đã đổ ra trên Thập giá 

(Mt 26,28).



https://vrmi.files.wordpress.com/2010/10/tk041.png
https://vrmi.files.wordpress.com/2010/10/tk041.png
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Thánh Kinh 

được viết bằng tiếng gì?

• Toàn thể Cựu ước được viết bằng chữ 

Híp-ri, trừ một ít đoạn bằng chữ Aram. 

• Và Tân ước được viết hoàn toàn bằng 

chữ Hy Lạp.



Ai là tác giả của 
Thánh Kinh?

• Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác

giả phàm nhân viết ra các sách thánh.

Nghĩa là họ viết các sách thánh dưới

sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

Như thế, tác giả thực sự của Thánh

Kinh chính là Thiên Chúa.



Linh hứng là gì? 

• Linh Hứng là ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần 
ban cho những người viết ra Kinh Thánh.



Các bản dịch toàn bộ Kinh Thánh 
sang tiếng Việt

1. Cố Chính Linh (Albertus Schlicklin) (1913)

2. Cha Gérard Gagnon (1963)

3. Cha Trần Đức Huân (1970)

4. Cha Nguyễn Thế Thuấn (1976)

5. Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn (1985)

6. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 
(1998)



Cố Chính Linh (Albertus Schlicklin) (1913)

• Cố Chính Linh, một vị thừa sai thuộc Hội Truyền Giáo 

Paris (MEP), là người đầu tiên dịch toàn bộ Kinh 

Thánh ra tiếng Việt. Trang tên sách ghi :

• Kinh Thánh cứ bản Vulgata. Cố Chính Linh (Albertus 

Schlicklin) địa phận Tây Đàng ngoài dịch ra tiếng 

Annam và thích nghĩa.



• Bộ này gồm 4 cuốn khổ 18 x 24 cm, với 768,

736, 652 và 894 trang. Sách có chuẩn ấn của

Đức Cha P.M. Gendreau (Đức Cha Đông) ký tại

Hà Nội ngày 19-03-1913, và in năm 1913-1916

tại Hồng Kông ở nhà in Nazareth của Hội

Truyền Giáo Paris. Vậy tính đến nay là chẵn 90

năm.





CHA GÉRARD GAGNON
(cha Nhân), Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Trần Phúc Nhân có nói về Cha Gerard:

“Bản dịch Kinh Thánh của Cố Chính Linh được in năm 

1913-1916. Phải đợi 50 năm sau mới có một bản dịch 

Công giáo khác, cũng do một linh mục ngoại quốc là 

Cha Gérard Gagnon (cha Nhân), Dòng Chúa Cứu Thế. 

Bản dịch này xuất bản tại Đà Lạt vào những năm 

1962-63, in khổ nhỏ 10 x 15 cm, gồm 5 tập: Ngũ Thư, 

Lịch Sử, Triết Minh, Tiên Tri và Tân Ước, với số trang 

từ 600 đến 1000”



Cha Rôcô Nguyễn Tự Do dòng Chúa Cứu Thế 

khi viết về các dịch giả kinh thánh có đoạn nói 

về Cha Gerard Gagnon Nhân như sau:

“Cha Gerard Gagnon Nhân, linh mục dòng 

Chúa Cứu Thế Canada, là một thừa sai thông 

thạo tiếng việt, đã từng đi giảng khắp nơi cho 

mọi người, lúc ấy đang giữ nhiệm vụ điều 

hành “Thánh Tâm Biệt Thự, Đà Lạt” đã dịch 

toàn bộ Kinh thánh được in trong hai năm 

1962-1963”







CHA TRẦN ĐỨC HUÂN

• Bản Kinh Thánh Cựu Tân Ước dịch theo bản
Phổ thông này của linh mục Đ.M. Trần Đức
Huân, do tủ sách Ra Khơi xuất bản năm 1970,
tại Sài-gòn. Đây là bản dịch toàn bộ Kinh
Thánh đầu tiên do một linh mục người Việt
thực hiện. Sách dày khoảng 2200 trang khổ 15
x 21 cm ; ở đầu có phần “Dẫn vào Kinh
Thánh” chừng 25 trang, sau đó là bản dịch các
sách, với một nhập đề ngắn cho mỗi sách, và
những chú thích ngắn ở cuối mỗi trang.



CHA NGUYỄN THẾ THUẤN

• Đây là bản dịch tiếng Việt đầu tiên

được thực hiện từ nguyên ngữ Híp-ri,

A-ram và Hy-lạp, khác với những bản

dịch từ tiếng La-tinh (cố Chính Linh,

cha Huân) hay từ một bản dịch khác.

Dịch giả là cha Nguyễn Thế Thuấn,

Dòng Chúa Cứu Thế, giáo sư Kinh

Thánh.



• Cha Thuấn đã in cuốn Tân Ước năm 1969 và 

sắp hoàn thành phần Cựu Ước thì qua đời 

năm 1975. Một số thân hữu và môn sinh đã 

hoàn chỉnh và Dòng Chúa Cứu Thế xuất bản 

tại Sài-gòn năm 1976. Cuốn Kinh Thánh này 

dày tổng cộng 3014 trang khổ 14 x 20cm, tuy 

in chữ nhỏ trên giấy lụa nhưng khá dễ đọc.



Thủ bản bản dịch Kinh Thánh của cha Giuse 
Nguyễn Thế Thuấn





ĐỨC HỒNG Y 
TRỊNH VĂN CĂN

• Kinh Thánh này do Đức Hồng Y G.M. Trịnh Văn Căn

thực hiện, Toà Tổng Giám mục Hà Nội xuất bản năm

1985, dày 2362 trang. Có nhập đề vắn tắt ở đầu mỗi

loại sách và mỗi cuốn sách, nhưng gần như không có

chú thích (trừ một ít chỗ như trang 153, 2047, v.v…).



• Phải nhận rằng trong điều kiện eo hẹp của

Giáo hội miền Bắc khi ấy, sản xuất được chiếc

“bánh chưng” này (như một số người vui

miệng đặt tên cho cuốn Kinh Thánh này, do

khổ gần như vuông 19 x 20 cm và dày 8 cm) là

điều đáng quý.



NHÓM PHIÊN DỊCH CÁC GIỜ KINH 
PHỤNG VỤ

• Đây là công trình dịch toàn bộ Kinh Thánh đầu
tiên do một tập thể thực hiện. Nhóm này hình
thành từ năm 1971 và bắt đầu bằng việc phiên
dịch sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ, do đó mang
tên là Nhóm Phiên Dịch CGKPV. Sau đó Nhóm
dịch các bài đọc thánh lễ Chúa nhật và đại lễ,
rồi dịch Tân Ước, và sau cùng dịch và chú thích
toàn bộ Kinh Thánh.




