KINH THÁNH
có thật đáng tin?

Kinh Thánh có thật đáng tin?

T

rong thế giới hiện đại chúng ta sống, nhiều người
bị thuyết phục tin rằng Kinh Thánh chẳng qua chỉ là
một cuốn sách cũ kỹ ngớ ngẩn mà thôi. Câu chuyện
tôn giáo dông dài của nó không dựa trên dữ kiện hoặc thực
tế, và độc giả của nó chỉ còn là một số ít những người sùng
đạo, những người muốn cảm thấy tốt hơn tất cả những
người còn lại. Nó chỉ là sự hòa quyện của những câu chuyện
hoang đường, truyện cổ tích và những truyện kể cho con nít,
được viết lại theo thời gian. Nó xa vời, chán ngắt và hoàn
toàn không đúng sự thật. Có lẽ bạn đã nghe nhiều lời hạ bệ
Kinh Thánh. Những câu nói dưới đây nghe có quen thuộc
không?
• Kinh Thánh không chính xác về mặt lịch sử.
• Không có tác giả nào trong lịch sử ủng hộ những câu
chuyện trong Kinh Thánh.
• Khoa học làm cho chuyện tin vào những phép lạ
trong Kinh Thánh trở thành bất khả thi.
Nếu những nhận xét này là đúng, làm sao chúng ta có

thể xem trọng Kinh Thánh? Nó thật sự không đáng tin cậy
sao? Thật ra, nó có thể còn rất nguy hiểm nữa! Vậy thì chân
lý là gì? Có những chứng cứ khả dĩ nào ủng hộ rằng Kinh
Thánh là một quyển sách chính xác và đáng tin cậy không?
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Kinh Thánh là gì?

K

inh Thánh tự mô tả về mình, về những câu chuyện
và sự dạy dỗ của mình là được Thánh Linh của
Thượng Đế ban cho chúng ta. Lời tuyên bố chứa
đựng trong đó là, vì được Thượng Đế soi dẫn và ban cho,
nên Kinh Thánh hoàn toàn đáng tin cậy và có thẩm quyền

(2 Ti-mô-thê 3:16; 2 Phi-e-rơ 1:16-21).

Thêm vào đó, Chúa Giê-xu, Con của chính Thượng Đế,
đã nói rằng Kinh Thánh (được viết rất lâu trước khi Ngài
hiện diện) là từ Thượng Đế mà ra và Kinh Thánh kể về câu
chuyện của Ngài. Ngài nói rõ rằng Cựu Ước (phần đầu của
Kinh Thánh) không chỉ là câu chuyện của một dân tộc hay
những câu chuyện tín ngưỡng hoang đường (Ma-thi-ơ 4:1-11;
5:17-19). Ngài tin rằng Kinh Thánh viết về Ngài – Kinh Thánh
kể về câu chuyện Thượng Đế hứa ban Đấng Cứu Thế đến
trần gian (Giăng 5:39-40).
Trong nhiều phương diện, Kinh Thánh vô cùng thẳng
thắn. Nó ghi chép lại những khuyết điểm về đạo đức và tâm
linh của những người nó đang nói tới. Sự chân thật đó rất
quan trọng. Những câu chuyện đáng xấu hổ và đổ tội lẫn
nhau thường bị bưng bít. Những câu chuyện được công khai
cho mọi người biết như vậy cho thấy rằng Kinh Thánh là
một quyển sách kiên định trình bày chân lý, không hề che
đậy gì cả.
Nhưng nghĩ rằng Kinh Thánh đáng tin cậy thì có hợp lẽ
không? Có bằng chứng bên ngoài nào hỗ trợ cho những lời
tuyên bố của Kinh Thánh không?
KINH THÁNH LÀ GÌ? [ 3 ]

Lịch sử và Khảo cổ học ủng hộ
Kinh Thánh

X

uyên suốt Kinh Thánh, những sự kiện được ghi
chép lại có liên hệ đến những người, những khoảng
thời gian và địa điểm được kể tên trong lịch sử.
Người ta có thể nhận ra khá nhiều nơi trong số đó, như Ai
Cập, Sy-ri, Giê-ru-sa-lem và Ga-li-lê.
Những tảng đá khắc chạm của những nền văn minh cổ
xưa ủng hộ cho nhiều câu chuyện của Kinh Thánh. Những
hòn đá khắc chạm và những hình trụ bằng đất sét là kiểu
sách lịch sử của thế giới cổ xưa. Đây là cách người ta ghi
chép sự kiện, luật lệ hoặc những điều răn dạy.
Một ví dụ đó là Lăng Taylor (một lăng trụ bằng đất sét
có niên đại giữa 705-681 T.C) đã xác nhận cuộc vây hãm
thành Giê-ru-sa-lem của người Sy-ri mà Kinh Thánh mô tả
trong 2 Các Vua 18-19, 2 Sử Ký 32 và Ê-sai 36-37. Khám
phá ra một phiến đá chạm khắc khác, phiến Tel Dan Stele,
xác nhận rằng vua Đa-vít của nước Do Thái sống trong
khoảng thời gian mà Kinh Thánh nói đến. Trụ Si-ru (Cyrus
Cylinder) ghi chép lại quyết định của vua Ba Tư Si-ru cho
phép dân Do Thái, là dân đã bị bắt làm phu tù nhiều năm
về trước, trở lại quê hương của họ (Ê-xơ-ra 1:1-3; 6:3; Ê-sai 44:28;
và 2 Sử Ký 36:23). Phiến đá Mô-áp (Moabite Stone) ghi chép lại
cuộc nổi loạn của người Mô-áp, được đề cập đến trong Kinh
Thánh 2 Các Vua 3.
Các tài liệu lịch sử cũng ủng hộ cho lời chứng của Kinh
Thánh về Chúa Giê-xu. Một thầy giáo người Do Thái và một
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nhà lãnh đạo quân sự tên là Josephus (370-khoảng 100 S.C)
và quan tổng đốc Pliny the Younger (61-khoảng 113 S.C)
và nhà sử học người La Mã Tacitus (khoảng 56-117 S.C)
đều viết về Chúa Giê-xu.
Josephus gọi Đấng Cứu Thế là “một người khôn ngoan”
và “người làm những việc kỳ diệu”. Trong một lá thư gửi
cho Hoàng Đế, Pliny nói rằng Cơ Đốc nhân tôn thờ “Đấng
Cứu Thế như một vị thần. Tacitus ghi lại “Christ [Đấng Cứu
Thế]” là người sáng lập ra một tôn giáo nổi loạn (“nổi loạn”
vì nó là một tôn giáo của Đế quốc La Mã), và đề cập rằng
Ngài đã bị hành hình dưới thời Bôn-xơ Phi-lát.
Không ai trong những tác giả này là người theo Chúa
Giê-xu. Thế nhưng họ đều biết rằng Chúa Giê-xu có thật và
các môn đệ của Ngài nghĩ rằng Ngài là Thượng Đế.
Đây chỉ là một ví dụ trong tất cả những bằng chứng ủng
hộ Kinh Thánh, và rõ ràng nó cho thấy rằng thay vì bác bỏ
những câu chuyện của Kinh Thánh, lịch sử thực sự ủng hộ
cho những câu chuyện đó.

LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC ỦNG HỘ KINH THÁNH [ 5 ]

Khoa học có thật sự bác bỏ
Kinh Thánh?

V

ới nhiều người, Kinh Thánh diễn tả một thế giới mà
họ chưa bao giờ thấy và họ không thể nào chấp nhận
được. Những sự kiện siêu nhiên và những phép lạ
trong Kinh Thánh không đúng với thế giới quanh họ.
Nền tảng của lời chỉ trích này đó là niềm tin cho rằng
khoa học là cách hiểu biết về thế giới đáng tin cậy nhất.
Nhưng nó có phải là cách duy nhất, hay thậm chí có phải là
cách tốt nhất để khám phá ra sự thật về thế giới của chúng
ta không? Có giới hạn nào cho những gì mà khoa học có thể
đo lường và chứng thực không?
Một trinh nữ sinh con, một người bước đi trên mặt nước,
một người chết sống lại, chỉ vài cái bánh lại cho hàng ngàn
người ăn no – những khám phá khoa học không cho phép
chúng ta coi những điều này là đáng tin cậy. Bởi vì khoa
học không thể đo lường hay giải thích được những điều này,
nên hầu hết mọi người đều tin rằng chúng không có thật.
Ví dụ, làm sao mà những người thông thái lại tin vào
việc một trinh nữ lại sinh được con? Cơ Đốc nhân hoàn toàn
đồng ý rằng trinh nữ sinh con là chuyện hoàn toàn không
thể đối với khoa học. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng Chúa Giêxu được sinh ra bởi một trinh nữ, không chỉ vì Kinh Thánh
nói như vậy, nhưng còn bởi vì họ tin rằng Chúa của Kinh
Thánh có khả năng làm cho điều đó xảy ra.
Điều này có vẻ quá đơn giản, nhưng nó lại là trọng tâm
của vấn đề. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết chân lý về
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Thượng Đế! Cơ Đốc nhân tin rằng điều gì đó có vẻ như
không thể đã xảy ra, bất chấp những kiến thức khoa học,
bởi vì họ tin rằng Thượng Đế, Đấng tạo ra các luật tự nhiên,
có quyền hành động vượt trên những luật tự nhiên đó.
Khoa học có thể đo lường và chứng minh rất tốt những luật
Thượng Đế đã tạo ra, nhưng điều đó không giới hạn những
gì Thượng Đế có thể làm. Và Kinh Thánh không phải viết
về những luật của thế giới này (mà đó chính là nội dung của
khoa học). Nội dung của Kinh Thánh là Thượng Đế! Liệu
khoa học có thể thật sự đo lường Ngài không?
Những người chỉ tin vào những nghiên cứu khoa học
thường nói rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Quan điểm này
không cần đến Thượng Đế. Nếu không có “bản thiết kế” thì
cũng không có người thiết kế.
Nhưng nếu không có Thượng Đế, thì không thể có phép
lạ (những điều xảy ra vượt trên những luật tự nhiên). Và
nếu không có phép lạ, một điều gì đó không thể nảy sinh
từ không không. Và nếu một thứ gì đó không thể từ không
không mà ra, thì cõi hoàn vũ này không thể tồn tại…
Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì trên một phương
diện nào đó, chúng ta đều tin vào những thứ không thể
chứng minh được bằng khoa học. Những người tin cậy Kinh
Thánh không phải là không tin vào luật tự nhiên; họ chỉ đơn
thuần tin rằng đối với họ không chỉ có luật tự nhiên mà thôi.
Thượng Đế làm những điều đáng kinh ngạc, và đôi khi còn
làm rối trí những hiểu biết của con người chúng ta. Nó cho
thấy rằng Ngài là Thượng Đế, và Ngài có thể làm những
việc vượt trên luật mà Ngài đã đặt ra!
Chân lý đó là mọi người – những ai tin cậy Kinh Thánh
và những ai không tin – đều tin nhiều điều không thể kiểm tra
hay minh chứng. Khoa học không có khả năng trả lời mọi câu
hỏi. Thật ra, khoa học không bao giờ nhằm mục đích đó.
KHOA HỌC CÓ THẬT SỰ BÁC BỎ KINH THÁNH? [ 7 ]

Ví dụ, khoa học có thể chứng minh:
• Hai người đang yêu nhau?
• Quang cảnh trên đỉnh núi là vô cùng hùng vĩ?
• Đúng thì tốt hơn sai?
Khoa học không thể giải thích đúng sai, cũng không thể
cho chúng ta nền tảng để đưa ra những quyết định về đạo
đức. Nó không thể nói cho chúng ta biết cái gì là đẹp. Ngay
cả câu nói “Khoa học bác bỏ Kinh Thánh” cũng là một lời
tuyên bố mà khoa học không thể chứng minh. Kinh Thánh
không phải là một bài luận, cũng không phải là một áng văn
chương; nó là bộ sưu tập gồm 66 sách được viết ra bởi 40
tác giả trong khoảng thời gian 1500 năm. Khoa học có thật
sự bác bỏ tất cả những điều đó không?
Có phải khoa học hiện đại làm cho việc tin vào Kinh
Thánh trở thành không thể? Không hề! Khoa học chỉ đơn
thuần nói cho chúng ta biết rằng không có cách giải thích tự
nhiên nào cho những lời tuyên bố đầy mầu nhiệm của Kinh
Thánh. Tuy nhiên, cũng không có giải thích khoa học hay
tự nhiên nào cho tình yêu, vậy mà không ai có thể nói khoa
học bác bỏ tình yêu.
Khoa học đo lường những định luật của thế giới này,
nhưng nó không thể đo lường Thượng Đế, Đấng đặt luật
vào chỗ của nó. Nó không đo lường được tính cách, nhân
cách hay đạo đức. Nhưng Kinh Thánh lại nói Thượng Đế là
ai, bản tính, đặc tính và nhân cách của Ngài là gì! Đo lường
Thượng Đế bằng khoa học chẳng khác gì cố gắng sử dụng
cây thước đo độ dài để đo sức nóng!
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Sự bảo tồn Kinh Thánh

V

ậy, còn quan điểm cho rằng Kinh Thánh chúng
ta có ngày nay không giống như bản Kinh Thánh
nguyên thủy, được viết cách đây hàng ngàn năm,
thì sao? Thông điệp ban đầu của Kinh Thánh có được giữ
nguyên, hay nó đã bị mất đi qua quá trình phiên dịch theo
thời gian? Phải chăng nó chỉ đơn thuần là một quyển sách cũ
kỹ không đáng tin cậy, như một số người vẫn thường rêu rao?
Sự thật đó là những sách của Kinh Thánh là những tài
liệu được lưu giữ tốt nhất trong lịch sử, qua một khoảng
thời gian dài. Đây là lời tuyên bố hùng hồn. Nhưng dựa trên
bằng chứng đó thì tuyên bố này cũng
không phải là lời nói quá!
Sự thật đó là
Ngày nay chúng ta có Kinh Thánh
bởi vì cách đây nhiều thế kỷ, những
những sách
người sao chép đã chép những bản
của Kinh Thánh
Kinh Thánh nguyên thủy để bảo tồn.
là những tài
Họ rất cẩn thận để ý đến từng chi tiết
khi họ chép từng chữ, dẫn đến việc
liệu được lưu
nhiều học giả ngày nay tin rằng chúng
giữ tốt nhất
ta có thể tin rằng những bản sao Kinh
trong lịch
Thánh là những bản sao chính xác với
bản gốc.
sử, qua một
Nhưng còn về thời gian trôi qua
khoảng thời
giữa các bản sao thì sao? Các nhà phê
gian dài.
bình tranh luận rằng khoảng cách về
thời gian giữa lúc các sách mới được
SỰ BẢO TỒN KINH THÁNH [ 9 ]

viết ra và những bản sao lâu đời nhất làm cho việc bản văn
có lỗi là điều chắc chắn.
Các bạn đã được nghe về các Cuộn Biển Chết chưa?
Chúng được tìm thấy vào cuối những năm 1940 và giữa
1950. Các Cuộn Biển Chết là bộ sưu tập của hơn 950 tài liệu
và những mảng bản văn Kinh Thánh. Đa số những mảng
này là những bản sao của các sách Cựu Ước có niên đại từ
thế kỷ thứ ba trước Chúa cho đến giữa thế kỷ thứ nhất sau
Chúa. Các Cuộn Biển Chết không chỉ cung cấp cho chúng
ta những bản sao lâu đời nhất của Cựu Ước, mà chúng còn
cho phép các học giả nghiên cứu sự khác biệt giữa những
bản sao đầu tiên và những bản sao sau này. Những gì họ tìm
được rất ấn tượng.
Ví dụ, khi so sánh những bản sao sau này của Ê-sai 53
với các bản sao của cùng một phân đoạn trong Cuộn Biển
Chết, các học giả thấy rằng những tài liệu này giống nhau!
Có rất ít khác biệt, và không khác biệt nào trong số ít khác
biệt ấy ảnh hưởng về mặt ý nghĩa. Mặc dù những tài liệu
này cách nhau khoảng gần 1000 năm, nhưng sự giống nhau
của chúng cho thấy rằng khi sao chép và bảo tồn bản văn
Kinh Thánh nguyên thủy, người ta đã hết sức cẩn trọng!1
Chúng ta cũng có thể so sánh Kinh Thánh với các sách
cổ, được nhiều người tôn trọng khác, để thấy tính đáng tin
cậy của Kinh Thánh phù hợp với tính đáng tin cậy của các
sách kia. Ví dụ, có tám bản sao của Lịch Sử Herodotus, và
thời gian giữa bản nguyên thủy và bản sao sớm nhất của
nó là 1,350 năm. Có 10 bản sao Cuộc chiến Gallic của Sêsa, và khoảng cách là 1000 năm. Có 20 bản sao chép Biên
niên sử của Tacitus, 7 bản sao Lịch Sử Tự Nhiên của Pliny
Secundus và 20 bản sao về Lịch Sử Rô-ma của Livy, với
khoảng cách lịch sử là 1000, 750 và 400 năm tương ứng
với từng tài liệu.2
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Bất chấp khoảng cách thời gian rất
dài giữa bản nguyên thủy với những
Sự thật đó là
bản sao sớm nhất, không ai nghi ngờ
những sách
tính chính xác và tính xác thực của
những tài liệu này.
của Kinh Thánh
Vậy thì làm thế nào so sánh Kinh
là những tài
Thánh với những tác phẩm cổ điển
liệu
được lưu
khác? Hiện tại chúng ta có khoảng
5,500 bản sao một phần hoặc trọn
giữ tốt nhất
vẹn các sách Tân Ước. Bản sao Kinh
trong lịch
Thánh Tân Ước cổ nhất có niên đại
sử, qua một
114 S.C. Điều này có nghĩa là khoảng
khoảng
thời
cách thời gian giữa những bản sao sớm
nhất chúng ta ta và niên đại của bản
gian dài.
nguyên thủy tối đa chỉ có 50 năm.3
Khi so sánh với các tác phẩm cổ
khác, Kinh Thánh Cơ Đốc cũng có cùng loại bằng chứng về
bản văn! Các nghiên cứu cho thấy rằng Kinh Thánh là tài
liệu có tính xác thực cao nhất trong lịch sử.

1

Norman L. Getsler và William E. Ntx, A General Introduction to the Bible (Chicago:
Moody Press, 1986, 261079, 351-85).
2
Craig I. Bloomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey (Nashvile:
B&H Academic, 2009), 424-44. Xem thêm: McDowell, New Evidence, 38.
3
Dan Wallace, “Earliest Manuscript of the New Testament Discovered?” The Center
for the Study of New Testament Manuscripts, csntm.org/News/Archive/2012/10/EarliestManuscriptoftheNewTestamentDiscovered.
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Lý do thích hợp nhất để tin cậy
Kinh Thánh

N

ếu bạn muốn có những tranh luận cứng rắn và cụ
thể về Kinh Thánh, chúng tôi không có. Cơ Đốc
nhân không thể chứng minh để người khác không
nghi ngờ rằng Kinh Thánh đáng cho bạn tin tưởng và cậy
trông, cũng như việc họ không thể chứng minh cho bạn rằng
tình yêu là có thật, hay đúng thì tốt hơn sai.
Nhưng sau khi xem xét chứng cứ, chúng ta có thể tự tin
mà nói rằng Kinh Thánh là chân thật và đáng tin cậy. Vì
sao? Kinh Thánh chân thật. Những khám phá về khảo cổ
học xác nhận cho những câu chuyện của Kinh Thánh. Nó
không chỉ là “cuốn sách của loài người” và chính Chúa Giêxu cũng nói rằng những lời trong Kinh Thánh là chân thật
(trong lời dạy của Ngài, Chúa Giê-xu có nói đến nhiều câu
chuyện trong Cựu Ước. Chẳng hạn, xem thử trong Ma-thi-ơ
12:38-41 để xem Chúa Giê-xu nói về sách Giô-na trong
Cựu Ước.)
Đây thật sự là lý do đúng đắn nhất để chúng ta tin cậy
Kinh Thánh. Qua những trang Kinh Thánh, chúng ta gặp
được một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất trong các câu
chuyện. Thượng Đế của hoàn vũ – Đấng Sáng Tạo và là Nhà
Thiết kế của chúng ta – chọn để trở nên con người hầu cho có
thể phục hồi mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Chúng ta đã
phá vỡ mối liên hệ với Thượng Đế bằng cách sống không có
Ngài, tự làm mọi thứ, tự đặt ra những ưu tiên cho mình và coi
trọng chính bản thân hơn Ngài. Đây là tội lỗi.
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Thượng Đế tạo nên một thế giới
tốt lành, nhưng khi nhân loại làm ngơ
Thượng Đế của
Thượng Đế và cứ mải miết phạm tội,
hoàn vũ chọn
chúng ta đem đến sự phân ly và xa
cách giữa Ngài với chúng ta. Nhưng
để trở nên con
Thượng Đế không muốn để sự phân
người hầu cho
cách ấy tiếp diễn, vì thế, Ngài đã làm
có thể phục hồi
điều mà chúng ta không thể làm cho
chính mình. Chúa Giê-xu, là Thượng
mối liên hệ của
Đế, đã mang lấy sự hình phạt mà
chúng ta với
chúng ta đáng lẽ phải chịu vì tội lỗi
Ngài.
của mình bằng cách chết trên thập
tự giá. Sau đó, Ngài đã sống lại sau
ba ngày, và Ngài hứa ban cho tất cả
những ai tin cậy nơi Ngài một cuộc sống mới, vĩnh cửu với
Thượng Đế. Đây là câu chuyện của Kinh Thánh.
Có lý do lịch sử nào để tin vào Kinh Thánh không? Dĩ
nhiên rồi! Nhưng lý do tốt nhất chính là thông điệp của nó về
Chúa Giê-xu. Nó không chỉ là tin tốt lành – mà là là tin tốt
nhất.
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Loạt bài Khám Phá đem đến sự dạy dỗ từ Lời Chúa cho các
Cơ Đốc nhân. Dù bạn là một tân tín hữu hay một tín hữu
trưởng thành, chúng tôi đều có những loạt bài học Kinh
Thánh ngắn về nhiều chủ đề quan trọng.
Trong Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày, sứ mạng của chúng
tôi là làm cho lời khôn ngoan của Lời Đức Chúa Trời, là
lời khôn ngoan làm thay đổi cuộc đời, trở nên dễ hiểu và dễ
tiếp cận với mọi người. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ quý
độc giả đến gần Đức Chúa Trời hơn và chia sẻ đức tin của
mình với nhiều người khác. Xin chia sẻ loạt bài Khám Phá
này với những người mà bạn nghĩ sẽ ích lợi cho họ. Bạn có
thể đề nghị để được nhận sách về các chủ đề ở trang web
Khám Phá.
Tất cả các nguồn tài liệu đều có sẵn cho mọi người sử dụng
mà không buộc phải có bất cứ sự đóng góp nào. Tuy nhiên,
nếu bạn ao ước hỗ trợ tài chính cho Mục vụ Lời Sống Hằng
Ngày, thì bạn có thể làm điều đó theo đường dẫn dưới đây.
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