TIẾP CẬN VỚI KINH THÁNH
L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
Kinh thánh đáng lẽ ra phải chiếm một địa vị rất quan trọng
trong đời người Ki-tô hữu, nhất là từ sau Công đồng Va-ti-ca-nô
II, qua hiến chế Dei Verbum (Lời Chúa) và rải rác trong nhiều văn
kiện và tài liệu khác.
Tuy nhiên, phải nói rằng cho tới nay, Kinh Thánh vẫn còn
xa lạ đối với phần đông tín hữu và các gia đình Việt Nam, dù
những năm gần đây đã có nhiều cố gắng phiên dịch và phổ biến
Lời Chúa của các dịch giả.
Gần đây Lời Chúa được phổ biến rộng rãi bằng tiếng bản
quốc, trong những cuốn sách to nhỏ dưới nhiều kích cỡ khác nhau.
Nhưng đó mới chỉ là sách, còn đọc hay không lại là chuyện
khác. Vì vậy, xin có mấy ý kiến dưới đây về việc đọc Kinh Thánh,
nhưng đọc thế nào, để góp phần vào nỗ lực chung của Hội Thánh
trên quê hương chúng ta, về một công việc hết sức hệ trọng này.
Vậy phải đọc Kinh Thánh thế nào ?
1. GỠ BỎ MỘT SỐ ĐỊNH KIẾN
Trước hết phải gỡ bỏ một số định kiến chung quanh việc đọc
các sách Kinh Thánh như :
1.1 Đọc Kinh Thánh là một sáng kiến mới
Nhiều người cho rằng đọc Kinh Thánh là một sáng kiến mới.
Trước đây, chẳng những Hội Thánh không khuyên đọc mà lại còn
giới hạn nữa. Thực ra, Hội Thánh không bao giờ giới hạn hay cấm
đọc một số sách trong đó, mà chỉ đưa ra những điều kiện phải có
để đọc cho hữu hiệu mà thôi. Hội Thánh không muốn Kinh Thánh
được nghiên cứu và học hỏi ngoài khung cảnh sống là chính Hội
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Thánh, nơi truyền thông cách liên tục và linh động kinh nghiệm về
Lời Chúa từ thời các thánh Tông đồ tới nay.
Hội Thánh cũng không muốn trao sách thánh vào tay giáo
dân mà không hướng dẫn. Hội Thánh muốn tín hữu liên hệ với lối
giải thích theo truyền thống như do một nguồn suối từ xa xưa để
lại.
Thật thế, Lời Chúa là một kho tàng quí giá không nên để cho
mỗi người tự ý lãnh hội và giải thích mà không được kiểm soát và
hướng dẫn.
1.2 Kinh Thánh là chuyện thánh, chuyện cho trẻ con
Nói đến Kinh Thánh với người lớn tuổi, thường người ta
nhớ lại những chuyện trong sách Sấm truyền cũ. Hồi ấy, Kinh
Thánh chưa được dịch sang tiếng bản quốc và phổ biến rộng rãi.
Thường là mấy cuốn sách kể các tích chuyện trong Kinh Thánh
được trình bày với những tranh vẽ ngây ngô nhưng hấp dẫn. Vì
vậy, người ta mới đồng hóa những chuyện này với các sách
chuyện dành cho trẻ con, như các sách vẽ tranh hoạt hình của Walt
Disney dành cho thiếu nhi bây giờ. Nhưng sách thánh không chỉ kể
những tích chuyện mà đàng sau còn có ý nghĩa nữa. Đó mới là
điều quan trọng vì những chuyện ấy bày tỏ cho chúng ta ý định của
Thiên Chúa trong chương trình cứu độ của Người.
1.3 Đọc Kinh Thánh có lợi gì ?
Có người vấn nạn khi được khuyên mời đọc Kinh Thánh.
Người ấy bảo : “Chúng ta đã có các bí tích và có thể cầu xin cùng
các thánh. Vậy đọc Kinh Thánh sẽ mang lại cho ta những ích lợi
gì ? Ơn thánh chẳng do bí tích mang lại cho ta ư ?
Quả thật, nhờ các bí tích, chúng ta được ơn thánh, nhưng với
điều kiện là phải có lòng tin và sạch tội trọng. Nếu các bí tích ban
ơn mà không tùy thuộc ở mức độ thánh thiện của người cử hành
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thì ngược lại điều ấy phải tùy thuộc ở lòng tin và xu hướng của
người lãnh nhận. Còn về các thánh, nếu chúng ta yêu mến và cầu
xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta, thì chúng ta đừng quên là
các ngài đã hằng yêu mến và tôn sùng Lời Chúa. Thánh Tê-rê-xa
Hài Đồng Giê-su về cuối đời có bộc lộ rằng các sách tu đức làm
cho bà ngao ngán và bà chỉ còn “chịu” được các sách Tin Mừng
thôi. Các điều bà viết đều tràn đầy những trích dẫn Kinh Thánh và
chủ thuyết về con đường thơ ấu thiêng liêng của bà cũng khởi đầu
bằng một câu lấy trong Kinh Thánh : “Thầy bảo thật anh em : nếu
anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng đuọc vào
Nước Trời.” (Mt 18,3)
1.4 Sách Kinh Thánh có nhiều chỗ không xây dựng
Có người cho rằng Kinh Thánh không xây dựng vì nói đến
chiến tranh, giết chóc, hận thù, ngoại tình v.v… Thật sinh gương
xấu. Đúng là trong Kinh Thánh có những điều đó. Nhưng chúng ta
nên hiểu tại sao như vậy. Nếu hiểu, chúng ta sẽ thấy rằng Kinh
Thánh là lịch sử một dân tuy được chọn, nhưng có lúc bất trung.
Thiên Chúa đã chấp nhận và kén chọn dân đó để huấn luyện và
giáo dục họ nay một ít mai một ít. Đáng lẽ chúng ta phải cảm phục
Thiên Chúa vì lòng khoan dung nhẫn nại của Người mới phải. Tựu
trung, sở dĩ có những chuyện ít xây dựng hay không xây dựng là vì
hai lý do :
* Bày tỏ một cách chân thành và trung thực lịch sử một dân
tộc mà không tô điểm.
* Minh chứng sức mạnh biến đổi lạ lùng của Thiên Chúa mà
không phế bỏ tự do của con người, đi từ chỗ bất toàn đến chỗ hoàn
hảo để giúp con người đón nhận ơn cứu độ.

4

Tiếp cận với Kinh Thánh

2. THÁI ĐỘ PHẢI CÓ KHI ĐỌC KINH THÁNH
2.1 Đọc một cách hiểu biết và sáng suốt
Phải đọc Kinh Thánh cách hiểu biết và sáng suốt, nghĩa là cố
gắng nhận định và phê bình như khi đọc một cuốn sách. Vậy khi
đọc một cuốn sách, chúng ta phê bình và nhận định thế nào ?
Trước khi mở sách, chúng ta xem tên sách và tác giả. Nếu là tác
giả tên tuổi được ưa chuộng, chúng ta sẽ đọc một cách thích thú.
Tên của tác giả thường có tính quyết định trong việc lựa sách và
ảnh hưởng nhiều đến sự phê bình và nhận định của chúng ta.
Thành ra cố gắng đầu tiên để phê bình nhận định thường hướng về
tác giả. Trong Kinh Thánh có hai tác giả : Thiên Chúa và con
người. Tác giả người phàm là ai, thuộc xã hội nào và có cái nhìn ra
sao ?
2.2 Các tác giả được linh hứng và mặc khải
Người ta thường nói các tác giả Kinh Thánh là những người
được linh hứng. Nếu hiểu đúng từ linh hứng, mọi việc sẽ sáng tỏ.
Linh hứng không phải là mặc khải. Cần phân biệt rõ hai từ này.
Thật vậy, Kinh Thánh không phải là sách được mặc khải mà là
được linh hứng. Khi nói về mặc khải trong Kinh Thánh, người ta
thường hiểu về nội dung sứ điệp. Nội dung này được mặc khải
nhưng không phải bản văn : nội dung được mặc khải còn bản văn
được linh hứng. Linh hứng nghĩa là được ơn trên soi sáng, nhưng
sách không phải được viết sẵn từ trời đưa xuống, không thiếu một
dấu chấm, dấu phẩy, nhưng là do người phàm viết ra với các đặc
tính cá nhân của con người ấy. Thiên Chúa linh hứng qua nhân
cách, tư tưởng, năng khiếu, tâm tình ý nghĩ của người ấy. Tất cả
những thứ này đều không ảnh hưởng đến bản chất của sứ điệp và
giá trị nội tại của sứ điệp cũng không bị tiêu hủy vì các đặc tính
của tác giả phàm nhân.
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Do đấy, toàn bộ Kinh Thánh, nội dung cũng như hình thức,
tư tưởng, danh từ phát xuất bởi hai nguồn hoạt động, không phải
xếp cạnh nhau mà chồng lên nhau, đó là Thiên Chúa và người
phàm. Soạn giả Kinh Thánh, dù khi được linh hứng cũng không
phải một cái máy chữ. Tác giả vẫn còn giữ nhân cách của mình,
vẫn là mình với tính tình và ý tưởng riêng. Thiên Chúa không xô
đẩy mà chỉ dùng những thứ đó để chuyển đạt sứ điệp của Người.
Đó là điều rất đáng quí cho loài người chúng ta. Chúng ta chỉ nhìn
vào bốn tác giả sách Tin Mừng cũng thấy như thế.
2.2.1 Thánh Mát-thêu là người thu thuế.
Vì thu thuế nên tự nhiên có thói quen kiểm nhận. Tính kiểm
nhận này hiện ra rõ rệt nơi ngài nhất. Ngài viết cho người Do thái,
đồng bào của mình và mối bận tâm lớn nhất của ngài là tỏ cho thấy
Đức Giê-su đã đóng dấu thị thực lên Tin Mừng như thế nào. Ngài
không bỏ lỡ một cơ hội nào để lưu ý độc giả về việc Đức Ki-tô
được loan báo từ trước và mọi điều Kinh Thánh loan báo về Đấng
Mê-si-a đã được thực hiện nơi Người. Tác giả đặc biệt chú ý đến
những lời nói của Đức Giê-su thay vì chỉ kể lại những sự việc đã
xẩy ra theo thứ tự thời gian. Ngài thu gọn lại và phân chia thành
chủ đề, có khi xếp liền vào một chỗ những điều quan trọng Đức
Giê-su nói về cùng một chủ đề, nhưng không ngay lúc đó mà là lúc
khác (như trong bài giảng trên núi).
2.2.2 Thánh Mát-cô viết cho người Rô-ma.
Ngài không chú ý đến văn thể bao nhiêu mà chỉ thuật lại lời
giảng của thánh Phê-rô. Tin Mừng của ngài hơi có vẻ cẩu thả về
văn từ, ngữ vựng không được phong phú như thánh Lu-ca, nhưng
người đọc nhận thấy nơi ngài sự đơn sơ với những chi tiết cụ thể
làm cho Tin Mừng của ngài có một vẻ hấp dẫn riêng. Qua Tin
Mừng của ngài, người ta hiểu xưa thánh Phê-rô đã giảng thế nào.
Đó là một lối giảng cụ thể, linh động đi thẳng vào vấn đề. Khi tác
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giả thuật chuyện về Đức Ki-tô, người ta thấy Đức Ki-tô như đang
xuất hiện trước mắt vậy.
2.2.3 Thánh Lu-ca
Thánh nhân không hề được xem thấy Đức Giê-su cũng
không phải là môn đệ của Người. Có lẽ ngài là một trong số những
người Hy-lạp theo đạo rất sớm. Ngài viết cho người ngoại giáo.
Nền văn hóa Hy-lạp của ngài đã giúp ngài rất nhiều trong việc hiểu
biết và cảm thông với những ai cùng có một nền văn hóa như ngài.
Tin Mừng của ngài chịu ảnh hưởng rất nhiều do các bài giảng của
thánh Phao-lô mà ngài là bạn đồng hành. Ngài khác xa thánh Mátcô về tâm tính và văn hóa.Thánh Lu-ca là người có văn hóa cao, tế
nhị, lịch thiệp lại có tài viết văn. Nhiều đoạn văn của ngài đạt tới
mức gần như toàn mỹ, thí dụ đoạn văn nói về người con “hoang
đàng” và hai người lữ khách trên đường Em-mau. Ngoài ra, ngài
lại còn rất chú ý đến sự chính xác của lịch sử, địa dư hơn các vị
khác. Ngài đã xác định thánh Phao-lô bị bắt vào năm 58-60 ở
Césarée (Xê-da-rê), tìm gặp những nhân chứng đích thực và thu
thập những dữ liệu cần thiết để viết Tin Mừng. Ngài đã nhắc lại
những dữ liệu đó ngay ở đầu Tin Mừng thứ ba.
2.2.4 Thánh Gio-an
Thánh Gio-an viết Tin Mừng rất muộn, vào mãi cuối thế kỷ
I. Ngài là người thần bí, cao siêu, muốn bổ túc lời chứng của ba tác
giả Tin Mừng đi trước về một số điểm, bằng những kỷ niệm riêng
rất cụ thể và chính xác. Từ những kỷ niệm này, ngài nói nhiều về
Chúa Giê-su theo khuynh hướng một người chiêm niệm, thành ra
ít kể về cuộc đời mà nói nhiều về mầu nhiệm của Chúa Giê-su.
Đó là bốn nhân vật rất khác nhau về tính tình, lối viết cũng
như cách nhìn vấn đề. Tuy thế, sứ điệp vẫn là một. Đức Ki-tô được
trình bày trong bốn Tin Mừng không phải là bốn Đức Ki-tô khác
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nhau nhưng chỉ là một, dù mỗi tác giả đã nhìn vấn đề dưới những
góc cạnh khác nhau.
Đối với các tác giả khác trong các sách Kinh Thánh cũng
vậy. Các ngài không thoát khỏi định luật này : không viết như
nhau vì có người là mục đồng như ngôn sứ A-mốt, có người là vua
như vua Đa-vít và vua Sa-lô-môn, có người bị lưu đày biệt xứ như
ngôn sứ Ê-dê-ki-en, có người được bình an yên ổn như ông Ben
Sira.
3. MÔI TRƯỜNG, TƯ TƯỞNG, TRUYỀN THỐNG
Nhân cách, tư tưởng, lối nhìn của các tác giả là những yếu tố
quan trọng cần lưu ý khi đọc Kinh Thánh, vì có những môi trường
sinh sống và tư tưởng có thể ảnh hưởng nhiều đến cách diễn tả.
Một nhà bác học khi viết về những vấn đề ngoài phạm vi chuyên
môn của mình không thể viết như một ký giả. Chính vì môi trường
sinh sống có ảnh hưởng và ghi dấu lên tác giả nên mới có những
tâm lý riêng cho từng giới.
Trong Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy dấu vết của những
môi trường sinh sống và tư tưởng khác nhau trên các tác giả được
Chúa Thánh Thần linh hứng. Vậy thiết tưởng cần phải nói đến môi
trường ở đây.
Chúng ta thường nghe nói đoạn này trong Kinh Thánh thuộc
truyền thống gia-vít (yahviste), đoạn kia thuộc truyền thống ê-lô-ít
(éloiste). Như thế nghĩa là gì ? Nghĩa là những đoạn ấy đã được
viết ra trong môi trường sinh hoạt theo truyền thống gia-vít hay êlô-ít. Truyền thống gia-vít phát xuất từ nước Giu-đa, truyền thống
ê-lô-ít phát xuất từ nước Ít-ra-en, còn truyền thống tư tế sau này
mới có thì phát xuất từ các thày tư tế ở Giê-ru-sa-lem. Mỗi truyền
thống có một cách nhìn riêng biệt, cũng giống như người Việt
Nam ở hai miền Nam Bắc chịu ảnh hưởng thời tiết và tâm lý khác
nên cũng có cách nhìn và lối xử sự khác nhau. Sự hiểu biết kỹ
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lưỡng những môi trường sinh hoạt và tư tưởng tạo ra những bản
văn theo những truyền thống không giống nhau giúp người ta hiểu
sứ điệp cốt yếu của Kinh Thánh cách rõ hơn. Thí dụ trong sách
Sáng thế, chúng ta thấy thuật lại việc Thiên Chúa tạo thành trời đất
theo hai truyền thống. Trình thuật I bắt đầu từ 1,1 đến chương 2 ;
trình thuật II bắt đầu từ 2,4 đến 2,25. Việc ông bà nguyên tổ sa ngã
được thuật lại ở ngay sau trình thuật II và tiếp theo. Nếu đọc kỹ hai
bản trình thuật đó, chúng ta sẽ thấy cách diễn tả khác nhau. Bản
thứ hai thơ mộng hơn bản thứ nhất. Bản thứ hai thuộc truyền thống
gia-vít vì trong đó hay dùng chữ Gia-v (Yahve) để chỉ Đức Chúa.
Nét đặc biệt trong bản này là sống động, dùng lối văn thơ ý nhị để
diễn tả sự việc.
Trái lại, bản văn thứ nhất thuộc truyền thống tư tế mới mẻ
hơn, được gọi là theo truyền thống tư tế, vì được viết ra trong môi
trường các tư tế. Bởi vậy, bản văn cũng thường trừu tượng, mang
tính luân lý và được xếp đặt có hệ thống. Trong bản tường thuật
này, chúng ta thấy các vật được phân loại cách tỉ mỉ kỹ lưỡng theo
lối tăng tiến từ nhỏ đến lớn.
Có nên ngạc nhiên vì hai bản trình thuật về cùng một sự kiện
được trình bày khác nhau như thế không ? Một bản há chẳng đủ
sao ? Vấn đề này cũng tương tự như vấn đề bốn tác giả sách Tin
Mừng. Một người không đủ mà lại phải cần tới bốn người sao ?
Nếu xếp đặt các đoạn Tin Mừng giống nhau trong bốn sách làm
một, chúng ta cũng sẽ có những trình thuật giống nhau như trong
sách Sáng thế.
Nhưng xét cho cùng để như vậy lại quí hơn, vì cũng một vấn
đề mà có nhiều lối trình bày khác nhau, để chúng ta rút ra được cái
chính yếu nổi bật, qua những cái phụ thuộc ít quan trọng. Đức Giêsu đã chẳng dùng phương pháp sư phạm này hay sao, khi đưa ra
nhiều dụ ngôn khác nhau để nói về cũng một thực tại là Nước
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Trời ? Nếu không biết những truyền thống khác nhau đó, chúng ta
khó lòng hiểu nổi những đoạn đầu trong sách Sáng thế.
4. NĂM THÁNG XẨY RA CÁC BIẾN CỐ
Vấn đề năm tháng xẩy ra các biến cố cũng khá quan trọng.
Thật vậy, đọc một cuốn sách mới xuất bản so với một bản cổ văn
thì thái độ, sự đón nhận cũng như phê bình của người đọc cũng sẽ
khác. Các sách trong Kinh Thánh nhiều cuốn được viết ra cách
nhau khá xa. Vì thế, thời gian trong sách thánh là một điều đáng
kể. Đã hẳn, chúng ta có thể đọc sách triết ngôn cách hữu ích mà
không biết những sách đó được viết ra vào những năm nào, vì đó
là vấn đề muôn thuở như đoạn văn sau đây trích trong sách Giảng
viên : “Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn thì tới khi tóc
bạc, con sẽ được khôn ngoan” (Hc 6,18).
Nhưng khi đọc các sách ngôn sứ thì lại cần phải biết những
sách đó được viết ra vào thời kỳ nào, trước hay sau khi Giê-ru-salem bị tàn phá, trước hay sau thời lưu đày. Vấn đề này quan trọng
đối với chúng ta cũng như những việc xảy ra trước hay sau 1945,
trước hay sau 1954 hoặc 30.4.1975 v.v… vì chúng đánh dấu một
giai đoạn, một thời đại, một não trạng, một lối sống. Đối với người
Do thái thì năm 587 trước công nguyên là thời kỳ ghi dấu một tai
nạn khủng khiếp, một cuộc lưu đày ô nhục. Trước thời lưu đày,
các ngôn sứ ở cả hai miền Nam Bắc (nước Do thái chia hai sau
thời vua Sa-lô-môn) đều dùng những lời cảnh cáo đe dọa những ai
không trung thành với Lề Luật, còn sau thời lưu đày thì lại ngọt
ngào an ủi. Vì thế, khi đọc cần biết các ông thuộc về thời đại nào.
Để minh chứng, xin được kể ra đây hai đoạn văn trích trong sách
các ngôn sứ I-sai-a và Giê-rê-mi-a :
“Các ngươi hãy nghe và hãy lắng tai,
đừng tự cao tự đại, vì chính ĐỨC CHÚA phán.
Hãy tôn vinh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa các ngươi.
trước khi màn đêm buông xuống,
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trước khi các ngươi vấp chân vào núi giữa bóng đen.
Các ngươi mong đợi ánh sáng,
nhưng Người biến nó thành bóng tối âm u
thành mây mù dày đặc.” (Gr 13.25)
Những lời trên đây, ngôn sứ Giê-rê-mi-a viết ở miền Nam
vào thời trước khi Do thái đi lưu đày. Còn sau đây là lời một người
môn đệ ngôn sứ I-sai-a, cũng viết ở miền Nam, nhưng sau khi lưu
đày :
“Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh !
Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng !
Từ nay kẻ không cắt bì cũng như người ô uế
Sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.” (Is 52,1)
Hiểu những bản văn này thế nào được, nếu không đặt chúng
vào khung cảnh thời gian chính xác.
5. Năm tháng khi các bản văn ra đời
Ngoài ra, còn phải biết năm tháng các bản văn được viết ra
nữa. Nhưng làm sao biết được ? Chữ viết, lối văn làm cho người
thành thạo có thể nhận ra được. Đối với các người thông thạo tiếng
Híp-ri thì việc đó không đến nỗi quá khó khăn, cũng như bây giờ
đọc văn của Nam Phong, Đông Dương tạp chí hay Tự lực văn
đoàn, người ta có thể nói được những loại văn đó thuộc thời kỳ
nào.
Chúng ta cần phân biệt những điều đã được viết ra vào một
thời gian nhất định với những điều từ xa xưa truyền lại trước khi
được viết ra, như trường hợp liên quan đến các tổ phụ Ap-ra-ham,
I-xa-ác, Gia-cóp, Mô-sê, vì những bản văn được viết ra sau một
thời gian truyền khẩu thường vắn hơn và có tính dạy đạo nhiều
hơn. Điều này không làm cho sự việc mất tính lịch sử, nhưng chỉ
làm cho người ta chú ý đến một thể văn rõ rệt, thí dụ những đoạn
đầu trong sách Sáng thế. Việc xác định những bản văn đó đã được
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viết ra là điều rất quan trọng để giúp cho sự hiểu biết. Đoạn I viết
trong thời lưu đày, đoạn II viết trong thời tiếp liền thời vua Đa-vít.
Việc sắp đặt năm tháng cho những bản văn đó có ảnh hưởng lớn
lao xét về phương diện thần học. Chúng giúp chúng ta hiểu những
đoạn ấy chú trọng đến ý nghĩa thần học hơn lịch sử. Vấn đề cốt
yếu ở đây là sự suy tư thần học của một dân tộc đã sống một phần
lịch sử của mình và đã bị thử thách trong giai đoạn đó, một sự suy
tư dựa trên những truyền khẩu xa xưa liên quan đến nguồn gốc thế
gian và loài người. Nhưng cái nhìn khôn ngoan được dùng làm nền
tảng cho sự suy tư thần học đó dưới sự linh hứng của Chúa Thánh
Thần, chỉ có được sau một thời gian kinh nghiệm. Chính qua lịch
sử của họ, một lịch sử thường được Thiên Chúa hướng dẫn, chở
che mà dân Do thái dần dà ý thức được sự siêu việt của Thiên
Chúa, Đấng hướng dẫn, giải thoát họ và do đấy hiểu được ý nghĩa
toàn bộ của định mệnh con người. Nền thần học của những người
hiền trong dân Do thái đã được linh hứng, chính là nhờ việc nghiên
cứu lịch sử của họ.
6. THỂ VĂN
Khi đọc Kinh Thánh, cần lưu ý đến tác giả, năm tháng xẩy
ra biến cố và thời gian những bản văn đó đã được viết ra. Ngoài ra,
cũng cần phải biết những bản văn đó được viết theo thể loại nào.
Chúng ta cứ việc mở một tờ báo hàng ngày ra đọc rồi phân
tích cũng đủ thấy trong đó có nhiều thể loại và lối văn. Bên cạnh
những bài bình luận về thời cuộc bày tỏ lập trường, quan điểm
chính trị, chúng ta thấy những hàng tít lớn đưa những tin quan
trọng hay những biến cố xẩy ra trên thế giới. Lại có những trang
bên trong đăng quảng cáo, rao vặt, tiểu thuyết kiếm hiệp hay
phóng sự v.v… Tất nhiên, chúng ta không đọc các loại bài đó như
nhau. Trong Kinh Thánh cũng vậy, có nhiều loại văn khác nhau.
Linh hứng tôn trọng cả bản ngã của văn sĩ lẫn lối hành văn của
ông. Vì vậy, khi đọc Kinh Thánh cần phải biết mình đang đọc loại
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văn nào đây. Trong Kinh Thánh, có những chuyện đích thật,
nhưng có những loại chỉ nhằm mục đích khuyến thiện mà không
chú ý nhiều đến tính lịch sử của câu chuyện, thí dụ chuyện cậu Tôbi-a và cô Xa-ra, chuyện ông Gio-na. Lại cũng có những bài thi ca,
nhưng câu cách ngôn ngạn ngữ, những lời triết ngôn thần bí v.v…
Ngay cả khi kể những chuyện đích thật như chuyện tổ phụ Áp-raham, chuyện ông Mô-sê, chúng ta nên nhớ rằng tác giả không
thuật lại với tất cả vẻ nghiêm chỉnh, chính xác mà khoa học ngày
nay đòi hỏi, vì đó chỉ là một chuyện gia đình được người viết làm
nổi bật những đoạn chính yếu và nhất là để đề cao ý nghĩa tôn giáo
mà thôi. Ngay cả người Do thái, dù rất bận tâm đến việc làm cho
nổi bật sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa cũng quên ghi chú
rằng Người cũng chỉ dùng những hoàn cảnh tự nhiên, không xô
đẩy trật tự thiên nhiên, nhưng những hoàn cảnh ấy lại xẩy ra rất
thuận hợp và qui hướng lạ lùng. Thí dụ trường hợp sau đây minh
chứng điều đó ;
Kinh Thánh kể rằng thời xứ Xa-ma-ri thất thế. đạo quân của
Xan-na-kê-rít, vua xứ Xi-ri vây thành Giê-ru-sa-lem. Thành phố
này sắp mất đến nơi, vì viện binh Ai-cập không thấy đến. Dân
chúng liền đem lòng sốt sắng cầu xin Chúa của cha ông họ. Và
bỗng nhiên bàn tay quan phòng của Đức Chúa tỏ ra rất lạ lùng.
Kinh Thánh thuật lại một buổi sáng kia, thiên sứ của Người đi qua,
làm cho một phần đạo quân đối phương chết, còn bao nhiêu thì sợ
hãi chạy tán loạn. Nhưng thực sự, cái gì đã xẩy ra. Một đoạn văn
của sử gia Hérodote (Hê-ro-đót) thuật lại cùng một biến cố đó,
nhưng theo quan điểm hoàn toàn thế tục. Theo ông, đạo quân của
vua Xen-na-kê-rít bấy giờ đang vây thành Giê-ru-sa-lem thì bỗng
nhiên chuột ở đâu đổ đến xung kích, gây ra một trận dịch kinh
khủng, giết hại quân lính và làm cho họ sợ hãi chạy tứ tán.
Kinh Thánh kể lại mà chỉ làm nổi bật ý nghĩa tôn giáo, đề
cao sự can thiệp thần thánh của Đức Chúa mà bỏ qua không nói
Người dùng phương thế tự nhiên nào để đạt tới mục đích.
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Về các vết thương của Ai-cập và cuộc vượt qua Biển đỏ
cũng thế, chúng ta có thể nói như trên. Không cần phải nói rằng
mỗi lần Thiên Chúa đảo lộn trật tự thiên nhiên để can thiệp vào
lịch sử của loài người. Thường thường Người dùng những biến cố
tự nhiên chúng ta không ngờ tới, nhưng am hợp với dự định quan
phòng của Người để làm hiệu cho ta. Nhưng với những ai có lòng
tin thì vẫn nhìn thấy trong những biến cố đó có đủ ánh sáng soi
dẫn cho họ.
Tất cả những điều trên đây đều muốn nhắn bảo chúng ta
rằng việc đọc sách thánh đòi ta không được coi thường phần soạn
thảo của con người và phần linh hứng của Thiên Chúa. Chúng ta
có thể nhớ nguyên tắc này : Kinh Thánh là một cuốn sách vừa do
Thiên Chúa vừa do con người viết chung. Tuy vậy cũng không
được nói rằng phần tư tưởng là của Thiên Chúa, phần văn thể là
của con người. Kinh Thánh là của Thiên Chúa và của con người
dưới hai góc cạnh đó.
Phần của Thiên Chúa hiện tỏ trong sự thâm thúy, cao siêu,
thánh thiện hữu hiệu ; phần của con người ở chỗ có giới hạn,
khuyết điểm mà hoạt động của Chúa Thánh Thần còn để rơi rớt lại
trong tâm trí và ngôn ngữ của tác giả trần gian. Nếu trong văn bản,
Kinh Thánh chỉ là lời Chúa mặc khải thuần túy thì đó chỉ là bản kê
khai những chân lý tuyệt đối mà mỗi câu đều là do Thiên Chúa
chuyển đạt đến cho con người như một dụng cụ không đáng kể và
quá ư thụ động. Nhưng nếu xét về văn bản thì Kinh Thánh không
phải chỉ là mặc khải thuần túy mà là do linh hứng ; như thế người
ta sẽ hiểu rõ hơn góc cạnh nhân loại với những giới hạn thiếu sót
khuyết điểm trong ngôn ngữ và tư tưởng của tác giả. Cũng như
chúng ta nói rằng Ngôi Hai đã mặc lấy xác phàm nhân, chịu mọi
khổ sở bất toàn của thân xác đó chỉ trừ tội lỗi thì Kinh Thánh, sứ
điệp của Thiên Chúa thể hiện trong một hình thức nhân loại, với tư
tưởng và cách diễn tả của loài người chứa đầy khuyết điểm, nhưng
không sai lầm trong phạm vi nội dung sứ điệp.
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Đó là thái độ phê bình và nhận định của chúng ta khi đọc
sách Kinh Thánh, nghĩa là cố gắng tìm hiểu thân thế, thời đại các
tác giả sống và viết. Những môi trường trí thức và nhân bản của
các ông giúp ta có thể hiểu các ông muốn nói gì trong thể văn này
hay loại văn kia.
7. ĐỌC VỚI TINH THẦN ĐỨC TIN
Cố gắng đầu tiên của chúng ta là đọc với tinh thần phê phán
và nhận định để tìm hiểu. Cố gắng thứ hai là đọc với tinh thần đức
tin. Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa. Qua những chữ viết của
con người, chính là Thiên Chúa nói. Khi Thiên Chúa nói, chúng ta
nghe không nguyên bằng trí hiểu mà còn bằng đức tin nữa.
7.1 Một thái độ tin
Chỉ đức tin mới có thể đón nhận và hiểu cái gì là thần thánh
trong lời Thiên Chúa truyền lại cho chúng ta, vì trí khôn loài người
chỉ hợp với ánh sáng của thế gian, còn khi nói về ánh sáng của
Thiên Chúa thì trí khôn loài người chỉ việc chờ đợi nơi Đấng đề
nghị, để Người mở rộng tầm nhìn cho mình đón nhận ánh sáng
thiêng liêng. Nếu đức tin trọng kính sự tự do đón nhận của con
người thì đức tin đó cũng là một ân huệ của Thiên Chúa làm cho
trí khôn chúng ta chịu nhận ánh sáng của Người.
Trong việc đức tin xuất hiện, lời Thiên Chúa giữ một vai trò
tối ư quan trọng. Thường nhờ những dịp chúng ta đọc hay nghe lời
Người mà đức tin nảy nở trong lòng. Thí dụ chương 6 trong Tin
Mừng thánh Gio-an, sau khi làm cho bánh ra nhiều, Đức Giê-su lại
nói đến một thứ bánh khác. Những lời này bỗng nhiên trở nên xa
lạ, khó hiểu đối với dân chúng đang nghe Người lúc đó. Tuy vậy,
Người vẫn không thay đổi ngôn ngữ khi tiếp tục nói : “Thật, tôi
bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu
tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào
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ngày sau hết, vì thịt tôi là thật của ăn và máu tôi thật là của
uống.” (Ga 6, 53-55)
Thật là những lời lạ lùng, nghe thấy chói tai. Nhưng Đức
Giê-su không nói đến cơm bánh trần gian mà có ý qui hướng
người nghe về hồng ân Người sẽ ban cho nhân loại trong bữa Tiệc
ly và trên cây Thập tự sau này. Muốn hiểu mầu nhiệm này, ngoài
sự suy luận ra còn phải có một cái gì khác nữa. Chính ở đây đức
tin phải can thiệp vào và cũng chính ở đây người tin và không tin
được phân loại vì những lời chói tai, khó hiểu và tối ư kỳ cục này.
7.2 Đón nhận Tin Mừng
Ngoài việc làm cho chúng ta bám chặt vào lời Chúa, đức tin
lại còn là một tin mừng dạy cho chúng ta biết mình là ai, bởi đâu
mà đến rồi đi về đâu, vì Đức Giê-su đến để nói cho chúng ta biết
chúng ta là con Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Người.
Chính trong ánh sáng đức tin này mà toàn bộ Kinh Thánh
xuất hiện dưới mắt chúng ta với tất cả sự liên lạc chặt chẽ. Cựu
Ước dọn đường cho Tân Ước, Tân Ước mang lại cho chúng ta tất
cả sứ điệp trọn hảo về việc Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người
và dành cho nó một số phận tốt đẹp cao quí trong Nước của
Người. Từ nay chúng ta phải đọc Tân Ước đối chiếu với Cựu Ước.
Việc tổ phụ Áp-ra-ham hiến tế con mình là I-xa-ác cho Thiên
Chúa báo trước việc Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa hiến mình
trên thập giá để cứu chuộc loài người. Ông Mô-sê giải thoát đồng
bào khỏi ách nô lệ Ai-cập là hình ảnh Đức Ki-tô giải thoát chúng
ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Ông Gio-suê vượt qua sông Gio-đan đưa
dân vào Đất hứa là hình ảnh tiên báo Đức Giê-su chịu phép rửa và
dùng phép ấy để đưa chúng ta vào đất hứa mới là thế giới ân sủng,
vì tất cả Cựu Ước đều qui hướng về Đức Ki-tô như Tin Mừng theo
thánh Lu-ca viết : “Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn
sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người
trong tất cả Sách Thánh.” (Lc 24.27).
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Phải đọc Kinh Thánh theo hướng đó, nghĩa là với cái nhìn
của đức tin và ngoài nghĩa đen còn phải hiểu theo nghĩa bóng, tức
là điều tác giả muốn nói với chúng ta. Như vậy mới có nghĩa lý và
khỏi nhàm chán. Nói chung, Kinh Thánh chú trọng đến tầm mức
thần học và đạo đức hơn những gì khác.
7.3 Một lịch sử có liên hệ với chúng ta
Lịch sử dân Do thái tuy xa vời nhưng đối với chúng ta vẫn
có tính hiện tại. Câu Thiên Chúa nói với tổ phụ Áp-ra-ham vẫn là
câu Người còn nói với chúng ta bây giờ : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ
hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St
12,1)
Sau này Đức Giê-su cũng nói như thế : “Phúc thay ai có tâm
hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,1) Lúc nào chúng
ta cũng phải bỏ nhà, nghĩa là bỏ lòng ích kỷ, tính thích an hưởng
để trở thành những tín hữu đích thật của Chúa. Cử chỉ bất trung và
thái độ phản nghịch của dân Do thái đối với Thiên Chúa phải
chăng cũng là cử chỉ và thái độ của chúng ta đối với Người khi
chúng ta không nghe tiếng gọi của Người mà trở nên độc lập,
khinh thường luật Chúa. Lòng nhẫn nại hay tha thứ của Thiên
Chúa đối với dân Do thái chẳng phải là phản ánh tình thương của
Người đối với chúng ta trong toà giải tội hay sao ? Nhìn dân Do
thái sống trong tình trạng khó lòng chấp nhận sự tùy thuộc hoàn
toàn vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ học tập kinh nghiệm của họ để
trở nên mềm mại dễ uốn nắn trước mặt Người hơn. Lịch sử của
dân Do thái có thể là bài học cho chúng ta trong hành trình đi về
với Thiên Chúa, lịch sử từ những phản bội, bất trung đi tới tín
nghĩa ân tình.
Thánh Gia-cô-bê nói lời Chúa là tấm gương : “Thật vậy, ai
lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì giống như người soi
gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình.” (Gv 1, 23) Khi soi
gương, người ta không soi gương đâu mà soi mình trong đó. Vậy,
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chúng ta thử soi mình trong tấm gương đó xem sao, không phải để
khen phục mình cho bằng nhìn theo đó mà sửa mình, vì như
Kierkegaard (Kiết-kê-gô) nói : “Thoạt khi mở sách này ra thì nó
liền tra hỏi chúng ta. Chúa nói với tôi, Người nói về tôi. Không có
cách nào thoát khỏi ánh sáng chói chang của Người.”
Vì thế, thường những ai không muốn bị quấy rầy hay bị tra
hỏi về cách ăn nết ở của mình thì không đọc sách thánh. Còn
những ai không sợ bị quấy rầy, không ngần ngại đón nhận lời
Chúa như một tiếng gọi vang tới tận trái tim, thì đắm mình trong
lời Người và lấy đó làm thức ăn nuôi dưỡng và sức mạnh trên
đường mình đi. Chỉ những ai có kinh nghiệm mới khao khát mến
yêu lời này như thi hào Paul Claudel (Pơn Cơ-lơ-đen) nói : “Thật
vĩ đại việc Thiên Chúa nói rõ ràng với loài người và lời Người đã
được ghi trong một cuốn sách để lại cho mọi thế hệ. Lời này chúng
ta không thể rảo qua bằng mắt hay nói sơ qua ngoài miệng mà phải
bám chặt, ở trong đó và thấm nhiễm lấy, không phải vì tò mò mà
do lòng sốt sắng. Phải sống với lời đó và lưu trữ nó trong mình,
thức ngủ với nó và xác tín rằng đó là bánh và chỉ duy bánh đó là ta
đói.”
Thành ra đối với người này thì Kinh Thánh là một cuốn sách
kỳ cục, đối với người kia có lòng tin thì lại là ánh sáng và thức ăn
nuôi dưỡng.
7.4 Phải cầu nguyện mới mong hiểu nổi
Ngay từ đầu trước khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải
đặt mình trong một tình trạng và một xu hướng thiêng liêng, nghĩa
là bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Thái độ cầu nguyện chỉ là bước
đường khai mào cho việc cầu nguyện sâu sắc hơn trong giai đoạn
tới, vì càng đắm chìm trong Sách thánh, người ta càng được thôi
thúc phải cầu nguyện và học tập để cầu nguyện tốt hơn. Tư tưởng
về Chúa ở đây luôn luôn phảng phất và nghĩ về Chúa theo một
nghĩa nào đó đã là cầu nguyện rồi. Hơn nữa, trong Sách thánh có

18

Tiếp cận với Kinh Thánh

những lời cầu nguyện tuyệt hảo như của tổ phụ Áp-ra-ham cầu
nguyện cho thành Xơ-đôm, ông Mô-sê can thiệp cho dân, bà Anna cầu nguyện cho con là Sa-mu-ên, hay của vua Đa-vít sau khi
biết mình được Chúa chọn, của vua Sa-lô-môn trong ngày cung
hiến đền thờ, của cậu Tô-bi-a, của bà Giu-đi-tha v.v… Trong Tân
Ước, có lời cầu nguyện của ông Da-ca-ri-a trong bài ca chúc tụng
(Benedictus), của Đức Mẹ Ma-ri-a trong bài ca ngợi khen Đức
Chúa (Magnificat) và cuối cùng của Đức Giê-su trong kinh Lạy
Cha.
Không những trong Sách thánh có những lời cầu xin tuyệt
đẹp mà còn thấy lan tràn một không khí cầu nguyện liên lỉ, đến nỗi
khi đọc Kinh Thánh, nếu ngay từ đầu chúng ta đã có thái độ sẵn
sàng, thì sau đó dần dà chúng ta sẽ tạo được một tâm hồn quen cầu
nguyện. Nhiều người vẫn bảo mình không cầu nguyện được,
không có thời giờ hay không biết cách cầu nguyện. Vậy thử đọc
Kinh Thánh xem thế nào. Hãy đọc như đọc một cuốn chuyện có
liên quan đến mình ; hãy biến những cơn lo lắng, sự đợi chờ,
những nỗi vui mừng phấn khởi trong chuyện thánh thành của mình
rồi dần dần chúng ta sẽ biết cầu nguyện. Không khí đạo đức của
Kinh Thánh sẽ thấm vào chúng ta, sẽ linh hứng và hướng dẫn
chúng ta cầu nguyện. Phải chăng vì vậy Hội Thánh đã lấy Kinh
Thánh làm sách cầu nguyện hằng ngày của mình ?
Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy trong sách thánh những
lời cầu nguyện có thể được chia làm ba loại :
7.3.1 Cầu nguyện như một người nghèo.
Phải cầu nguyện như một người nghèo đáng thương, nghĩa
là ý thức sự yếu đuối và nghèo nàn của mình trước mặt Chúa.
7.3.2 Cầu nguyện không biết mệt mỏi chán nản (đọc dụ
ngôn người bạn bị quấy rầy).
7.3.3 Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su.
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Phải cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su như Người dạy :
“Nếu anh em nhân danh Thày mà xin Thày điều gì thì chính Thày
sẽ làm điều đó.” (Ga 14,14)
Như thế, Kinh Thánh và lời cầu nguyện gặp nhau và quyện
lấy nhau. Muốn đọc Sách thánh phải cầu nguyện và muốn học cầu
nguyện, phải đọc Sách thánh.
8. MỐI BẬN TÂM DẤN THÂN
Cùng với thái độ cầu nguyện, một thái độ nữa cũng cần
thiết, đó là sự dấn thân. Ta càng mau mắn thực hành điều Sách
thánh đòi hỏi về công lý hòa bình thì càng mau hiểu sự cần thiết
phải có thái độ này. Sách thánh không phải là sách người ta ngồi
ghế bành mà đọc cũng không phải sách đọc xong là thôi, không
còn liên hệ gì nữa. Trong Sách này, cuộc đời của mỗi người
thường được luôn luôn đối chiếu và nhắc nhở. Vì thế, những người
đọc vì tò mò không thể hiểu nổi Sách thánh. Ngược lại, những tấm
lòng đơn sơ đã thực hành những mệnh lệnh của Tin Mừng trước
khi đọc thì bao giờ cũng nhận ra chân lý và giá trị của Sách thánh,
khi tìm thấy trong đó những đoạn văn nâng đỡ họ.
9. ĐỌC VỜI HỘI THÁNH VÀ TRONG HỘI THÁNH
Ngoài ra lại còn phải đọc với Hội Thánh và trong Hội Thánh
nữa. Thời gian đặc biệt để đọc Sách thánh, đó là lúc cử hành
phụng vụ, nhất là trong thánh lễ khi đọc các bài đọc. Nếu biết quí
yêu và sử dụng phụng vụ cho đích đáng thì đó là một phương pháp
rất tốt để đưa chúng ta vào thế giới đạo đức của Kinh Thánh.
10. THEO CON ĐƯỜNG NÀO ?
Đọc Kinh Thánh, hay lắm. Chắc hẳn có người sẽ bảo như
vậy, sau khi nghe nói về sự cần thiết và bổ ích của việc đọc Kinh
Thánh. Nhưng đọc thế nào và phải theo con đường nào để giúp
cho việc đó được dễ dàng và có hiệu quả. Thực ra khó lòng chỉ
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định một con đường chung thích hợp cho mọi người được. Có điều
đối với phần đông, nên bắt đầu bằng đọc Tân Ước, vì tương đối dễ
hiểu và dễ lãnh hội hơn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với lời Chúa rồi
thì mỗi người sớm muộn sẽ tìm thấy con đường thích hợp cho
mình. Một người thiên về sinh hoạt trí thức có khi sẽ thấy thích
sách Châm ngôn hoặc sách Khôn ngoan hơn. Một người gặp nhiều
đau khổ có khi dễ cảm kích và tìm được an ủi trong sách ông Gióp.
Một thi sĩ sẽ cảm kích hơn khi đọc thánh vịnh. Một người tội lỗi sẽ
dễ bồi hồi xúc động khi đọc đoạn văn nói về người con “hoang
đàng” hay nghe ngôn sứ Hô-sê nói về lòng từ bi khoan hồng của
Thiên Chúa.
Kinh Thánh không phải là một cuốn sách mà phải nói là cả
một tủ sách, vì trong đó có 73 cuốn vừa giống nhau lại vừa khác
nhau. Quả thật như thánh Phao-lô viết là Thiên Chúa đã nói với
chúng ta nhiều lần nhiều cách. Người đã tỏ cho chúng ta cũng một
lòng yêu thương của Người, nhưng bằng nhiều cách. Mỗi người
tùy theo cảm tính có thể tìm thấy điều thích hợp riêng, nhờ đó
khám phá ra toàn bộ sứ điệp của Thiên Chúa.
KẾT LUẬN
Nói cho cùng, phải đọc Kinh Thánh cách bình thản, không
thiên kiến, có phê bình nhận định, tìm hiểu và nhất là đọc với niềm
tin, vì đó là lời Chúa được đặt làm căn bản cho đức tin của chúng
ta. Tất nhiên mới đầu ai cũng thấy là khó và ngại, nhưng nếu nhẫn
nại thì cùng với ơn Chúa Thánh Thần, trước sau rồi chúng ta cũng
sẽ nếm cảm được ý vị và ơn ích của sự tiếp xúc với lời Chúa.
L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
Ngày 15/11/2011

