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Ý  nghĩa đích thực: 
Chúng ta cần hiểu thế nào về Thần Học và về Kinh Thánh? 
Thần Học là môn học về Thiên Chúa và cũng là một khoa học. Tuy nhiên trong 
khi các môn khoa học tự nhiên khác dùng các đơn vị thể, lượng, đong, đếm 
chính xác để  tìm hiểu và có những kết luận mang nhiều thuyết phục và chính 
xác một cách khoa học. Ở môn Thần Học con người dùng Kinh Thánh, qua 
hướng dẫn của Thần Linh Chúa , tìm hiểu để nhận biết Ba Ngôi Thiên Chúa 
như những thực thể. 
Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa được viết ra bằng ngôn ngữ con 
người. Vì vậy qua Linh Hứng Thiên Chuá hướng dẫn con người viết Kinh 
Thánh.  Ở một chừng mực nào đó chúng ta thường coi chính Thiên Chúa là tác 
giả chính, con người được ví như những dụng cụ cộng tác. Tuy vậy con người 
trong khuôn khổ không gian, thời gian, ngôn ngữ, tập quán, cũng có nhiều 
chiều kích ảnh hưởng tới nội dung Kinh Thánh. 
Chúng ta nhận ra kho tàng Kinh Thánh qua thời đại các ngôn sứ, qua các thánh 
sử … 
 
Tương Quan Giữa Thần Học Và Kinh Thánh 
Mối tương quan ở đây là thiết yếu. Nói khác đi Môn Thần Học sẽ không được 
coi là một môn khoa học nếu không có Kinh Thánh như những dữ liệu mô tả 
hoạc chứng minh và có thể đưa ra được những kết luận khách quan. 
Cũng cần gắn liền Thần Học với cuộc sống đời thường qua những tiến trình. 
Áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống hằng ngày; sống Lời Chúa, sẽ giúp các tín  
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hữu có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Vì vậy chúng ta thường có những ví 
von: ” Sự đa dạng trong cuộc sống là mảnh đất tốt cho Thần Học ”. 
Áp dụng Lời Chúa là mẫu mực vào nhiều lãnh vực khác biệt, chúng ta sẽ có 
những hiệu ứng khác biệt thuộc nhiều lãnh vực. Vì vậy chúng ta thường gặp 
các từ ngữ Thần Học Giải Phóng, Thần Học Gia Đình, Thần Học xã hội … 
 
Đọc Kinh Thánh 
Kinh Thánh luôn giống nhau và thống nhất. Tuy nhiêndiễn giải ý nghĩa của 
Kinh Thánh thì không thống nhất, đưa ra nhiều trường phái, nhiều vấn nạn 
tranh luận. 
Vì vậy là tín hữu công giáo chúng ta phải đọc và hiểu Kinh Thánh như thế 
nào? 
Khi đọc Kinh Thánh chúng ta cũng cần phân biệt đâu là ý nghĩa Lời Chúa, đâu 
là những những giới hạn có từ những bất cập, những khó khăn của ngôn ngữ  
con người. Nhìn vào Lịch Sử, chúng ta khám phá Kinh Thánh cổ được viết qua 
các cảo bản (các cuộn da thú …) và qua tiến trình Lịch Sử đã viết bằng những 
ngôn ngữ cổ khác nhau: tiếng Do Thái, tiếng Aram, tiếng Hy Lạp. Vì vậy 
muốn đọc Kinh Thánh con người phải học và phải thấu triệt các ngôn ngữ cổ. 
Muốn giải quyết các vấn nạn khác biệt, con người phải dựa vào các tài liệu cổ 
tìm được về Kinh Thánh. Lại nữa cũng cần dựa trên những khung cảnh không 
gian, thời gian, phong tục, tập quán, cách diễn tả qua ngôn ngữ …để hiểu ý 
nghĩa cách phong phú, cụ thể . 
Một điều thật quan trọng từ khái niệm đã trình bày ở trên: ” Kinh Thánh là Lời 
Chúa được viết qua ngôn ngữ con người”. Vì vậy muốn thấu triệt Kinh Thánh, 
khi đọc, chúng ta cần cầu nguyện, khiêm tốn lắng nghe những điều Thiên Chúa 
muốn hướng dẫn chúng ta. Luôn luôn quan niệm chúng ta sẽ phải trải qua 
những vấn nạn do sự khó khăn, sự giới hạn có từ ngôn ngữ của con người. Đó 
là những điều hiển nhiên. 
 
Thần Học Trong Cuộc Sống, Trong Đời Thường 
Quan sát qua đời sống và qua lối hành xử của con người chúng ta thấy rất 
nhiều khác biệt. Phần lớn con người có thói quen hành xử theo cảm xúc. Vì thế 
ta thấy có những hành xử tự nhiên theo tham, sân ,si  … Thậm chí trong cuộc 
sống con người đã xử sự với nhau qua luật lệ ”Răng Đền Răng, Mắt Đền Mắt”. 
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Hành xử như vậy giữa con người luôn đưa lại những thù hận. Thiếu hẳn những 
giây phút bình an trong cuộc sống ! 
Người tín hữu con Chúa, chúng ta không được phép hành xử như thế. Chúng ta 
phải kiên nhẫn , vượt qua những cảm xúc để hành xử một cách bác ái trong 
mọi tình huống trong cuộc sống. Chúng cần hiểu biết và vận dụng Thần Học 
trong đời sống. 
Qua mô thức và tư duy sau đây, chúng ta sẽ hành xử theo Lời Chúa và sẽ luôn  
bình an trong mọi tình huống cuộc đời. 
 
1.Sự kiện ( cảm xúc thường làm mất khôn, nóng giận) 
2.Phân Tích và tư duy về sự kiên dưới nhiều mặt, nhiều cách nhìn 
3.Tổng hợp sự kiện dưới lăng kính một tín hữu con Chúa, nhất là áp dụng Lời 
Chúa trong lối hành xử. 
4.Hành xử Bác Ái và luôn đạt được sự bình an. 
 
Tuần tự vượt qua dầy đủ 4 bước nêu trên, chính là vận dụng Thần Học trong 
hành xử đối với môi trường chung quanh. 
 

 

 
Kết Luận 
Qua khoá học, nhất là được hướng dẫn qua các bài thuyết trình đậm sắc thái 
hàn lâm của hai linh mục ( Cha  Quang Minh, giáo sư triết từ Đức Quốc và 
Cha Gia Ân, chuyên môn Kinh Thánh từ Roma), chúng con những học viên  đã 
cảm nhận một cách thích thú con đường phía trước là rạng rỡ và tươi sáng. Nếu 
tiếp tục miệt mài đọc tài liệu, chúng con sẽ tiến một bước dài trên đường học 
tập. 
Xin tri ân Cha Nguyễn Ngọc Thế, cha Quang Minh và Cha Gia An về những 
hình ảnh đẹp, về sự tận tụy và về thịnh tình của quí cha luôn dành cho chúng 
con. 
 
Copenhagen ngày 6/9/2015 


