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“Töø nguyeân thuûy, 

Lôøi Ngaøi luoân chaân thaät, 

Phaùn quyeát naøo cuõng chính xaùc tröôøng toàn.” 
Thithiên 119:160 
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8. Kinh Thánh Có S¿ Mâu ThuÄn và Sai LÀm Không? 
(Does the Bible have contraditions and errors?) 

 
 
Trong m¶t bu°i biŒn luÆn (debate) vŠ s¿ hiŒn h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i gi»a bån tôi và m¶t anh tên 

là Bích.  Khi biŒn luÆn thì anh Bích cho r¢ng Kinh Thánh có s¿ mâu thuÄn và không th‹ tin tÜªng 
ÇÜ®c. Sau cu¶c biŒn luÆn thì tôi ÇÜa quy‹n Kinh Thánh cûa tôi cho anh ta và nói r¢ng: “khi näy anh 
nói r¢ng, Kinh Thánh có s¿ mâu thuÄn, vÆy Kinh Thánh Çây, anh có th‹ chÌ cho tôi xem ÇÜ®c 
không?”  Anh Bích trä l©i r¢ng: “Nó n¢m Çâu Çó ª trong sách ÇÀu tiên cûa Kinh Thánh.” rÒi anh nói 
sang chuyŒn khác. 
 

Trong m¶t trÜ©ng h®p khác, tôi có nói chuyŒn v§i m¶t anh sinh viên trÜ©ng ñåi H†c California 
State Long Beach University, khi nói Ç‰n Kinh Thánh thì anh ta cho r¢ng, Kinh Thánh là do nh»ng 
ngÜ©i uÓng rÜ®u say rÒi Ç¥t chuyŒn mà vi‰t ra.  NhÜng khi hÕi Ç‰n thì anh ta hoàn toàn không bi‰t gì 
vŠ Kinh Thánh cä. 

ñây là nh»ng trÜ©ng h®p mà nhiŠu ngÜ©i Çä kích Kinh Thánh, nhÜng không chÎu bÕ thì gi© ra Ç‹ 
Ç†c và tìm hi‹u. 
 

Nguyên bän Kinh Thánh (original) không có s¿ sai lÀm, hay mâu thuÄn.  NhÜng khi ngÜ©i ta chép 
Çi chép låi (copy) nhiŠu lÀn và khi dÎch sang qua m¶t thÙ ti‰ng khác, thì có s¿ khác biŒt chút ít.  ñ¥c 
biŒt là con sÓ trong ti‰ng Hebrew, ch£ng hån nhÜ I-Sºkš.11:11 và II-Samuên.23:8; I-Cácvua.7:26 và 
II-Sºkš.4:5; II-Cácvua.24:8 và II-Sºkš.36:9. 

TrÜ§c nhÙt chúng ta xem thº s¿ mâu thuÄn là gì. S¿ mâu thuÄn là m¶t vÆt gì Çó không có th‹ ª hai 
ch° cùng m¶t lúc ÇÜ®c.  Thí dø nhÜ anh A nói là: Ngày 1, tháng 1, næm 1998, vào lúc 7:30 sáng tôi 
thÃy anh C tåi b‰n xe bus ª Sài-gòn.  Anh B thì låi nói là: Ngày 1, tháng 1, næm 1998, và lúc 7:30 
sáng tôi æn cÖm chung v§i anh C ª m¶t tiŒm æn ª ngoài Hà-n¶i, Çó là s¿ mâu thuÄn.  Vì cä hai nói vŠ 
cùng m¶t ngÜ©i, cùng th©i gian, nhÜng khác nÖi và làm viŒc khác nhau, thì Çó là s¿ mâu thuÄn.   
 

Chúng ta thÜ©ng cho Kinh Thánh có s¿ mâu thuÄn vì chúng ta không hi‹u Çoån væn có š nghïa 
nhÜ th‰ nào.  Th©i gian và ÇÎa Çi‹m cûa nó. DÜ§i Çây là m¶t vài ÇiŠu cÀn phäi bi‰t khi chúng ta thÃy 
có s¿ mâu thuÄn gi»a hai nÖi nói vŠ m¶t câu chuyŒn giÓng nhau: 
 
 

Th©i gian: (time) 
Ch£ng hån nhÜ MathiÖ.27:44 nói r¢ng: “Hai tˆn tr›m cŸôp b« −¢ng −inh trˆn cƒy thçp t¨ vôi 

Ng…i c�ng nhi‰c m¢c Ng…i”, nhÜng Luca.23:39, 42 thì nói r¢ng chÌ có m¶t.  ñŠu nÀy rÃt dÍ hi‹u, vì 
lúc ban ÇÀu thì hai tên cÜ§p ÇŠu nhi‰c móc Ngài, nhÜng sau Çó thì m¶t tên cÜ§p æn næn, có th‹ vì cäm 
Ç¶ng nghe l©i cûa Chúa Jêsus tha thÙ nh»ng ngÜ©i Çóng Çinh Ngài. 
 
 

TØ ng»: (language)  
Ch£ng hån nhÜ Côngv¿.9:7 nói r¢ng, nh»ng ngÜ©i Çi cùng Phaolô nghe ti‰ng nói cûa ñÃng phán 

cùng Phaolô, nhÜng 22:9 thì låi nói là nh»ng ngÜ©i Çi cùng Phaolô không nghe ti‰ng nói.  ThÆt ra 
trong ch» Hylåp (Greek) thì không có s¿ mâu thuÄn gì cä, vì trong ch» Hylåp, tØ “nghe” (akouo) ª 
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Côngvø.9:7 và 22:9 khác nhau; ª trong Çoån 9:7 thì tØ “nghe” (genitive case) có nghïa nghe, nhÜng 
không hi‹u nói gì, ch£ng hån nhÜ trong Giæng.12:29 nghe ti‰ng nói nhÜ là ti‰ng sÃm.  Còn trong 22:9 
thì nói là “ch£ng nghe”, tØ “nghe” (accusative case) nÀy trong ch» Hylåp có nghïa là, ch£ng nh»ng 
chÌ nghe nhÜng cÛng hi‹u l©i nói n»a, chính vì vÆy mà ª Çây nói là h† không nghe. 
 
 

ñ¥c Çi‹m cûa m‡i tác giä: (one’s perspective) 
M¥c dù nh»ng ngÜ©i vi‰t Kinh Thánh là vi‰t bªi ñÙc Thánh Linh soi dÅn, nhÜng h† ÇÜ®c vi‰t theo 

s¿ t¿ do và cách nhìn cûa riêng mình, cho nên Çôi lúc chúng ta thÃy có nh»ng Çi‹m khác nhau vŠ 
chung m¶t câu chuyŒn.  Ch£ng hån nhÜ, khi Chúa sÓng låi thì có bao nhiêu thiên sÙ ª nÖi m¶? 
MathiÖ.28:2 và Mác.16:5 thì nói là có m¶t thiên sÙ, nhÜng Luca.24:4 và Giæng.20:12 thì låi nói là có 
hai thiên sÙ, nhÜ vÆy ai Çúng và ai sai?  ThÆt ra có hai thiên sÙ, nhÜng cä bÓn ngÜ©i ÇŠu Çúng cä. 
Luca và Giæng nói chi ti‰t hÖn, có nghïa là hai thiên sÙ.  NhÜng MathiÖ và Mác thì chÌ chú tr†ng vào 
m¶t vÎ thiên sÙ mà thôi. Tôi lÃy thí dø nhÜ: có hai ÇÙa bé Çang rºa xe; m¶t em thì nín thinh mà rºa xe, 
còn em kia thì vØa Çang rºa xe vØa ca hát; anh A và anh B ÇŠu thÃy ÇŠu Çó và hai anh ÇŠu k‹ låi câu 
chuyŒn mà mình Çã thÃy.  Anh A nói là: Anh g¥p hai ÇÙa bé rºa xe; còn anh B thì låi nói r¢ng: Anh 
g¥p m¶t ÇÙa bé vØa rºa xe vØa ca hát.  NhÜ  vÆy s¿ k‹ låi cûa anh A và anh B không có s¿  mâu thuÄn 
gì cä.  Anh B chÌ nói Ç‰n ÇÙa bé Çáng chú š nhÙt mà thôi, tÙc là ÇÙa bé vØa Çang rºa xe vØa ca hát, 
còn ÇÙa bé kia thì anh ta không nói Ç‰n.  N‰u anh B nói r¢ng, anh g¥p “chÌ” (only) m¶t ÇÙa bé thôi, 
thì chúng ta cho là có s¿ mâu thuÄn.  ñÓi v§i MathiÖ, Mác cÛng vÆy, n‰u MathiÖ và Mác nói là “chÌ 
có m¶t thiên sÙ” thì chúng ta së thÃy có s¿ mâu thuÄn, ch» “chÌ” (only) có nghïa là chÌ có m¶t ch§ 
không th‹ nào là hai ÇÜ®c.  Cho nên cä bÓn sách Phúc âm ÇŠu hoàn toàn không có s¿ mâu thuÄn gì cä. 

Câu chuyŒn vŠ ngÜ©i mù ª thành Jêricô trong MathiÖ.20:29-30, Mác.10:46, và Luca.18:35 cÛng 
giÓng nhÜ vÆy. MathiÖ nói: “có hai ngÜ©i mù”, Mác và Luca thì låi nói là: “có m¶t ngÜ©i mù”.  ThÆt 
ra thì có hai ngÜ©i mù, sª dï Mác và Luca chÌ nói Ç‰n "m¶t ngÜ©i  mù" thôi, là vì Mác và Luca thÃy 
trong hai ngÜ©i mù có m¶t ngÜ©i dÍ Ç‹ š nhÙt, ngÜ©i mù nÀy kêu la lên r¢ng: “H«i Chúa Jêsus, con 
vua ña-vít, xin thÜÖng tôi cùng!”.  Mác thÃy ngÜ©i nÀy Çáng Ç‹ š quá Ç‰n n‡i Mác cho bi‰t tên cûa 
ngÜ©i mù nÀy là Ba-ti-mê n»a. 
 
 

ñÎa lš: (geography) 
Chúa Jêsus Çi ra hay Çi vào thành Jêricô khi ch»a lành hai ngÜ©i mù? MathiÖ.20:29-30; 

Mác.10:46; Luca.18:35 (chúng ta Çã nói vŠ m¶t hay hai ngÜ©i mù ª phÀn trên rÒi, cho nên chúng ta 
không cÀn phäi giäi thích n»a). 

MathiÖ nói là “khi Çi ra”. 
Mác nói là “khi Çi ra” (Kinh-thánh ViŒt-Nam chúng ta nói “tØ Çó låi Çi”). 
Luca nói là “Çi Ç‰n gÀn” (hay là khi Çi vào). 

Ba khúc Kinh Thánh nÀy dÜ©ng nhÜ có s¿ mâu thuÄn, nhÜng n‰u chúng ta bi‰t vŠ ÇÎa lš cûa 
thành Jêricô thì chúng ta së thÃy r¢ng không có s¿ mâu thuÄn gì cä.  Theo sº gia ngÜ©i Do-
Thái Josephus ª th‰ k› thÙ nhÃt, trong quy‹n sách Josephus War IV cûa ông, ông và các nhà 
khäo-c° h†c cho bi‰t r¢ng, lúc Çó có hai thành Giêricô, thành Jêricô cÛ là thành Giêricô trong 
sách C¿u-Ð§c, và thành Giêricô m§i trong th©i Tân-Ð§c ÇÜ®c xây cÃt låi bªi vua Herod Çåi 
Ç‰, nhÜng vua Herod không xây låi thành  Giêricô tåi ch° cÛ, mà vua xây thành Giêricô m§i 
khoäng cách chØng m¶t d¥m cûa thành Giêricô cÛ.  MathiÖ và Mác ª dÜ§i s¿ ánh hÜªng cûa 
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ngÜ©i Do-Thái, cho nên MathiÖ và Mác nói vŠ thành Giêricô cÛ tÙc là khi Chúa Çi ra, nhÜng 
Luca là ngÜ©i theo væn hoá Hy-låp, cho nên Luca nói vŠ thành Giêricô m§i, tÙc là Çi Ç‰n 
thành Giêricô m§i.  Cho nên không có s¿ mâu thuÄn gì cä. 

 
 

 Gia ph°: (genealogies) 
Tåi sao gia ph° cûa Chúa Jêsus trong MathiÖ.1 và Luca.3 có s¿ khác biŒt nhau, có phäi là có s¿ 

mâu thuÄn trong hai khúc Kinh Thánh nÀy chæng?  Ch¡c ch¡n là không, Sách MathiÖ vi‰t cho ngÜ©i 
Do-Thái, cho nên MathiÖ trình bày Chúa Jêsus là m¶t vÎ vua.  Theo ngÜ©i Do-Thái thì m¶t vÎ vua 
Mêsi phäi là dòng dõi Abraham, con cháu vua ñavid (1:1), cho nên MathiÖ trình bày gia ph° cûa 
Chúa Jêsus tØ Ápraham cho Ç‰n ñavid và theo dòng dõi Sôlômôn cho Ç‰n Joseph là ngÜ©i cha h®p 
pháp cûa Chúa Jêsus.  M¥c dÀu Joseph không phäi là ngÜ©i máu mû cûa Chúa Jêsus, nhÜng theo luÆt 
lŒ cûa ngÜ©i Do-Thái thì m¶t ngÜ©i con sanh ra bªi ngÜ©i n» mà Çã hÙa hôn v§i ngÜ©i nam rÒi, thì 
ngÜ©i nam Çó là Cha h®p pháp cûa ÇÙa bé.  Còn Luca thì vi‰t cho ngÜ©i Hylåp, cho nên Luca trình 
bày Chúa Jêsus là Con ngÜ©i (Son of man). Truy theo dòng dõi cûa v® Joseph, là Mari cho Ç‰n 
Nathan con ñavid và cho Ç‰n AÇam.  Trong các sách vŠ gia ph°, ít thÜ©ng có tên cûa ngÜ©i mË 
(mother), hay là ngÜ©i con gái (daughter) n¢m trong Çó, nhÜng thÜ©ng là tên cûa ngÜ©i cha (father), 
ho¥c con trai (son).  ñiŠu Çó chúng ta cÛng không lå khi thÃy Luca Ç‹ tên cûa Joseph ª câu 3:23.  M¶t 
Çi‹m n»a, theo nhà giäi Kinh John Lightfoot (from the Talmud and Hebraica) thì ông ta cho bi‰t r¢ng, 
trong sách Talmud (200-500 A.D.) có nói Mari là con gái cûa Hêli. 
 

      AÇam ------- (Luca.3:38) 
 
 (MathiÖ.1:1-2) --- Abraham  ---- (Luca.3:34) 

 
 (MathiÖ.1:6) ----- David -------- (Luca.3:31) 

 
(MathiÖ.1:6-7) Solomon   Nathan (Luca.3:31) 
 
(MathiÖ.1:16) Joseph    Mary (Giôsép - Luca.3:23) 

 
 VŠ nh»ng gia ph° ÇÜ®c chép trong Kinh Thánh, n‰u chúng ta tính thÙ t¿ vŠ tên tu°i, næm cûa 
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c chép vŠ gia ph° trong Kinh Thánh, c¶ng låi h‰t nh»ng næm, thì có ÇÜ®c khoäng 
4,000 næm trÜ§c Công-nguyên, th‰ thì loài ngÜ©i chÌ có trên m¥t ÇÃt nÀy khoäng 6,000 næm thôi sao?  
ñŠu nÀy không chính xác gì cho mÃy, vì trong Kinh Thánh ch» “cha” ho¥c “con” không có nghïa là 
cha con tr¿c ti‰p, nhÜng cÛng có nghïa là dòng dõi.  Ch£ng hån nhÜ bÓn sách Phúc Âm thÜ©ng nói, 
Chúa Jêsus con ñavid (son of David).  Cho nên ch» “cha” cÛng có nghïa là “ông n¶i”, “ông cÓ n¶i”  
v.v... và ch» “con” cÛng co nghïa là “cháu”, “ch¡c”  v.v...  chính gì vÆy mà chúng ta không bi‰t 
chính xác là ñÙc Chúa Tr©i tåo d¿ng nên loài ngÜ©i tØ bao lâu rÒi. 
 Ngoài ra trong nh»ng sách chép vŠ gia ph°, có nh»ng khoäng trÓng ª gi»a, ch£ng hån nhÜ tên 
Cainan có ghi trong Luca.3:36, nhÜng låi không có ghi trong Sángthêkš.10:24.  Hay là MathiÖ.1:8 
cho bi‰t Jehoram (Giôram) cha Uzziah (Ôxia), nhÜng I-Sºkš.3:11-12 låi có thêm tên cûa ba ngÜ©i 
n»a n¢m gi»a Jehoram (Giôram) và Uzziah (Ôxia) (Uzziah chính là Azariah II-Cácvua.14:18-21; II-
Sºkš.25:27-26:1), và ba tên ngÜ©i Çó là Ahaziah (Achaxia), Joash (Giôách), Amaziah (Amaxia).  
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 S¿ t‹ trÎ cûa Chúa: (sovereignty of God) 
 Ai Çã giøc lòng David ki‹m lÃy sÓ dân s¿?  Trong II-Samuên.24:1 thì nói r¢ng, ñÙc Chúa Tr©i 
giøc lòng David. Còn trong I-Sºkš.21:1 thì låi nói là Satan giøc lòng David.  NhÜ vÆy Çây có phäi là 
s¿ mâu thuÄn không? 
 ñÜÖng nhiên là không, vì cä hai sách ÇŠu Çúng, I-Sºkš.21:1 cho bi‰t là Satan muÓn làm håi dân 
s¿, trong II-Samuên.24:1 cÛng cho bi‰t là cÖn thånh n¶ cûa Chúa n°i lên nghÎch cùng dân s¿ (vì lš do 
gì Çó, mà tác giä không ÇŠ cÆp Ç‰n). Chúa muÓn dåy cho David và dân s¿ m¶t bài h†c, b¢ng cách cho 
phép Satan giøc lòng David ki‹m lÃy sÓ dân s¿.  ñiŠu nÀy cÛng tÜÖng t¿ nhÜ hai Çoån ÇÀu cûa sách 
Gióp.  M¶t ÇiŠu cuÓi cùng cÛng giÓng nhÜ vÆy, là vŠ s¿ “ch†n l¿a”, Giæng.15:16 và nhiŠu câu Kinh 
Thánh khác cho bi‰t r¢ng, Chúa ch†n chúng ta, ch§ không phäi chúng ta ch†n Chúa.  NhÜng 
MathiÖ.23:37 cho bi‰t là chúng ta có s¿ l¿a ch†n là không theo Ngài; hay là Giôsuê.24:15 bäo chúng 
ta ngày nay hãy ch†n ai mà mình muÓn phøc s¿.  ñây nói vŠ s¿ t‹ trÎ cûa ñÙc Chúa Tr©i, 
1PhierÖ.1:1-2; Rôma.8:29 nói r¢ng, chúng ta ÇÜ®c ch†n theo s¿ bi‰t trÜ§c cûa Ngài.  Chúng ta không 
bi‰t tÜÖng lai chúng ta ra th‰ nào, vì chúng ta chÌ nhìn xa khoäng vài d¥m mà thôi, nhÜng ñÙc Chúa 
Tr©i nhìn Ç‰n cuÓi cùng con ÇÜ©ng cûa chúng ta, nên Ngài ch†n chúng ta theo s¿ bi‰t trÜ§c cûa Ngài. 
 
 

 Luân lš Çåo ÇÙc: (ethics) 
 Kinh Thánh có nhiŠu nÖi cho chúng ta bi‰t ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng yêu thÜÖng nhân tØ, nhÜng tåi 
sao trong 1Samuên.15:2-3 Chúa låi bäo dân DoThái gi‰t h‰t dân Amaléc, trong Çó có nam, n», con 
trÈ còn bú và h‰t các loài súc vÆt? NhÜ vÆy có phäi Kinh Thánh có s¿ mâu thuÄn không? 
  

Khi chúng ta nói vŠ luân lš Çåo ÇÙc, thì trÜ§c nhÃt chúng ta cÀn phäi bi‰t là có tiêu chuÄn vŠ luân 
lš Çåo ÇÙc. Chính ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng có thÄm quyŠn Ço lÜ©ng tiêu chuÄn luân lš Çåo ÇÙc, vì 
chính Ngài là ñÃng công bình.   N‰u không có tiêu chuÄn Ço lÜ©ng luân lš Çåo ÇÙc công bình, thì th‰ 
gian nÀy së không có công bình.  Bän tính Ngài là công bình, thì nh»ng viŒc cûa Ngài làm phäi là 
công bình, Ngài không th‹ làm ngÜ®c låi v§i bän tính cûa Ngài.  HêbÖrÖ.6:18 và Tít.1:2 cho bi‰t r¢ng 
ñÙc Chúa Tr©i ch£ng hŠ nói dÓi và Malachi.3:6 cÛng cho bi‰t ñÙc Chúa Tr©i không hŠ thay Ç°i.  
ñŠu nÀy nói lên r¢ng, Ngài muÓn dân DoThái tiêu diŒt dân Amaléc là có lš do. 

 
ThÙ nhì, ÇÓi v§i chúng ta là sai, nhÜng chÜa ch¡c ÇÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i là sai. Chúng ta không 

ban cho, hay tåo d¿ng ÇÜ®c s¿ sÓng, nhÜng ÇÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng có th‹ ban cho, hay tåo 
d¿ng nên s¿ sÓng, thì Ngài có th‹ cÃt Çi.  Gióp.1:21 nói r¢ng: “ñÙc Chúa Tr©i Çã ban cho, ñÙc Chúa 
Tr©i låi cÃt Çi, Çáng ng®i khen danh ñÙc Chúa Tr©i”, là ñÃng tåo nên s¿ sÓng, thì ñÙc Chúa Tr©i 
hoàn toàn có quyŠn cÃt lÃy s¿ sÓng.  Thí dø nhÜ tôi trÒng nh»ng cây æn trái ª trÜ§c nhà, thì tôi có 
quyŠn nh° lên, nhÜng tôi không có quyŠn qua nhà hàng xóm mà nh° nh»ng cây cûa h† lên.  Vì nh»ng 
cây æn trái ª trÜ§c nhà tôi là sª h»u cûa tôi, n‰u là sª h»u cûa tôi, thì tôi có quyŠn làm bÃt cÙ ÇiŠu gì 
ÇÓi v§i nó.  Cä vÛ trø và m†i vÆt trên ÇÃt ÇŠu thu¶c vŠ ñÙc Chúa Tr©i (Thithiên.24:1), Phøc.32:39 
cho bi‰t “Ta khi‰n cho ch‰t và cho sÓng låi, làm cho thÜÖng và ch»a cho lành”. ñÙc Chúa Tr©i muÓn 
làm bÃt cÙ ÇiŠu gì, thì Ngài làmvà ÇÓi v§i Ngài thì không sai lÀm.  Cho nên ÇØng bao gi© nghï r¢ng, 
ÇÓi v§i chúng ta là sai, thì ÇÓi v§i ñÙc Chúa Tr©i cÛng là sai. 

 
ThÙ ba, sª dï ñÙc Chúa Tr©i muÓn tiêu diŒt là vì nh»ng dân t¶c nÀy rÃt là g§m ghi‰c và t¶i l‡i.  

Nh»ng t¶i l‡i h† làm Ç‰n n‡i ÇÃt cÛng vì h† mà bÎ ô u‰ luôn (Lêvikš.18:25). HÖn n»a trong câu 18 
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cûa I-Samuên.15 cÛng nói r¢ng dân Amaléc là dân ÇÀy t¶i ác, cho nên chúng ta không phäi nói Ç‰n 
nh»ng ngÜ©i vô t¶i.  Tôi lÃy m¶t ví dø, tôi bÎ r¡n Ç¶c c¡n ª tay, n‰u tôi muÓn sÓng thì chÌ có cách là 
ch¥t Çi cánh tay.  Ch»a lành v‰t thÜÖng ª dÃu c¡n cÛng không giúp ích gì ÇÜ®c.  ñÓi v§i dân Amaléc 
cÛng vÆy, Ç‹ cho dân các dân t¶c khác sÓng, thì chÌ có cách là tiêu diŒt dân Amaléc, dân Amaléc cÛng 
nhÜ là dÃu r¡n c¡n ª nÖi tay, muÓn cho nh»ng b¶ phÆn khác sÓng, thì chÌ có cách là ch¥t Çi cánh tay.  
Hãy nh§ låi th©i Nôê, Ngài Çã tiêu diŒt h‰t chÌ gia Çình Nôê Ngài Ç‹ cho sÓng, n‰u Ngài không tiêu 
diŒt dân Amaléc, thì ch¡c là së có chuyŒn tÜÖng t¿ nhÜ Çã tØng xäy ra trong th©i Nôê. (ÇÜÖng nhiên 
không phäi b¢ng nÜ§c). 
 

Nói tóm låi chúng ta là loài ngÜ©i có suy nghï gi§i hån, không th‹ nào Çoán xét ÇÜ®c ñÃng toàn 
næng, toàn tri. ñÙc Chúa Tr©i là ñÃng Çó, s¿ t‹ trÎ cûa Ngài chúng không th‹ bi‰t ÇÜ®c.  NhÜng chúng 
ta bi‰t r¢ng Ngài là ñÃng công bình, m†i viŒc Ngài làm ÇŠu là công bình và cuÓi cùng là làm tÓt cho 
chúng ta.  Ápraham nói trong Sángth‰.18:25 r¢ng, “ñÃng Çoán xét toàn th‰ gian, há låi không làm s¿ 
công bình sao?”. 
 
 

Con sÓ: (numbers) 
 M¶t trong nh»ng ÇiŠu mà ngÜ©i ta cho là mâu thuÄn n»a là vŠ nh»ng con sÓ trong Kinh Thánh, 
ch£ng hån nhÜ trong trÆn chi‰n gi»a dân Dothái và dân Syri, II-Samuên.10:18 ghi låi ñavid gi‰t 700 
xe binh cûa dân Syri, nhÜng I-Sºkš.19:18 thì cho bi‰t là 7000, có phäi Çây là s¿ mâu thuÄn cûa Kinh 
Thánh hay không? 
  

CÛng nhÜ mÃy lÀn trên, câu trä l©i là không.  ñây là s¿ sai lÀm cûa ngÜ©i chép Kinh Thánh, bän 
chánh cûa Kinh Thánh Çã bÎ mÃt, nhÜng trÜ§c khi bÎ mÃt, thì nh»ng ngÜ©i chép Kinh Thánh h† cÓ 
g¡ng chép låi, ª tåi Çây thì h† Çã nhÀm lÅn gi»a con sÓ 700 và 7000.  Chính chúng ta cÛng thÜ©ng hay 
chép lÀm nh»ng con sÓ, m¥c dÀu có m¶t vài nÖi n»a có con sÓ chép sai giÓng nhÜ vÆy, nhÜng ÇŠu nÀy 
không chÙng minh ÇÜ®c r¢ng, bän chánh cûa Kinh Thánh có s¿ sai lÀm.  HÖn n»a s¿ sai lÀm cûa mÃy 
con sÓ nÀy chÌ ª m¶t vài ba nÖi mà thôi, không có änh hÜªng gì Ç‰n nh»ng giáo lš và s¿ dåy d° cûa 
Kinh Thánh cä. 
 
 
 Phù h®p bÓn sách Phúc Âm: (harmony of the Gospels) 
 TrÜ§c khi gà gáy mÃy lÀn thì PhierÖ chÓi Chúa ba lÀn? 
 MathiÖ.26:34 “..trÜ§c khi gà gáy, ngÜÖi së chÓi ta ba lÀn.” 
 Luca.22:34 “..hôm nay khi gà chÜa gáy, ngÜÖi së ba lÀn chÓi không bi‰t ta.” 
 Giæng.13:38 “..khi gà chÜa gáy, ngÜÖi dã chÓi ta ba lÀn!” 
 Mác thì låi nói khác v§i MathiÖ, Luca, và Giæng 
 Mác.14:30 “..trÜ§c khi gà gáy hai lÜ®t, ngÜÖi së chÓi ta ba lÀn.” 
 
 BÓn khúc Kinh Thánh nÀy cÛng không có gì mâu thuÄn cä, trÜ§c nhÃt gà gáy bao nhiêu lÀn thì 
không quan tr†ng, nhÜng Mác là con thu¶c linh cûa PhierÖ (I-PhierÖ.5:13; Côngvø.12:12) và l©i 
truyŠn khÄu cho bi‰t r¢ng, PhierÖ là ngÜ©i giúp Mác vi‰t sách Phúc Âm  Mác.  Cho nên Mác Çã chép 
rõ chi ti‰t vŠ s¿ chÓi Chúa cûa PhierÖ, là Mác cho bi‰t là gà gáy hai lÀn.  Còn MathiÖ, Luca, và Giæng 
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thì không chú tr†ng Ç‰n viŒc gà gáy mÃy lÀn.  NhÜng h† chÌ chú tr†ng vŠ s¿ chÓi Chúa cûa PhierÖ mà 
thôi. 
 CÛng rÃt có th‹ là Chúa Jêsus ÇŠu nói cä hai câu, có nghïa là Chúa Jêsus nói v§i PhierÖ r¢ng: 
“trÜ§c khi gà gáy, ngÜÖi së chÓi ta ba lÀn”, Chúa Jêsus nhÃn månh thêm r¢ng: “trÜ§c khi gà gáy hai 
lÜ®t, ngÜÖi së chÓi ta ba lÀn”. 
 Có m¶t sÓ nhà giäi Kinh Thánh nói r¢ng, khi nh»ng ngÜ©i chép låi sách Mác, thì h† thêm vào ch» 
“hai lÜ®t” ª câu 30, ch» “lÀn thÙ hai” ª câu 72 và h† cÛng thêm vào ch» “thì gà gáy” ª câu 68 cho 
h®p lš.  Vì có m¶t sÓ bän Kinh cÛ (manuscripts) không có nh»ng ch» nÀy. 
 
 

 L©i trích tØ C¿u Ð§c: (quotation from OT) 
 Trong MathiÖ.27:9-10 “BÃy gi© ÇÜ®c Ùng nghiŒm l©i ÇÃng tiên tri Giêrêmi Çã nói r¢ng: H† lÃy ba 
chøc båc, là giá cûa ñÃng Çã bÎ ÇÎnh bªi con cái YsÖraên, và ÇÜa båc Ãy mà mua ru¶ng cûa kÈ làm ÇÒ 
gÓm y nhÜ l©i Chúa Çã truyŠn cho ta.” 
 Chúng ta xem ghi chú ª dÜ§i trong Kinh Thánh ViŒtNam chúng ta thì së thÃy, MathiÖ trích tØ 
Xachari.11:12-13 ch§ không phäi Giêrêmi.  Có phäi là MathiÖ nh§ l¶n khi vi‰t câu nÀy chæng?  Ch¡c 
ch¡n là không.  ThÆt ra MathiÖ trích ra tØ hai sách C¿u Ð§c, sách Xachari và sách Giêrêmi, Xachari 
nói Ç‰n ba chøc mi‰ng båc và Giêrêmi nói Ç‰n mua ru¶ng (Giêrêmi.32:6-9; 19:1-13).  ñŠu nÀy cho 
thÃy r¢ng, MathiÖ Çã gom hai l©i tiên tri låi và Giêrêmi là Çåi tiên tri, cho nên MathiÖ chÌ nói Ç‰n tên 
cûa Giêrêmi mà thôi. 
 
 ñŠu nÀy cÛng không lÃy gì làm lå ÇÓi v§i nh»ng tác giä Tân Ð§c. Trong sách Mác cÛng tÜÖng t¿ 
nhÜ vÆy.  Mác.1:2-3 “NhÜ Çã chép trong sách tiên tri Êsai r¢ng: NÀy, ta sai sÙ ta Ç‰n trÜ§c m¥t ngÜÖi, 
NgÜ©i së d†n ÇÜ©ng cho ngÜÖi.... Có ti‰ng kêu trong ÇÒng v¡ng r¢ng: Hãy d†n ÇÜ©ng Chúa, ban b¢ng 
các nÈo Ngài.” 
 ñó là hai l©i tiên tri mà Mác trích tØ Malachi.3:1 và Êsai.40:3, nhÜng chúng ta thÃy r¢ng, Mác chÌ 
nói Ç‰n tên cûa Êsai, vì tiên tri Êsai là Çåi tiên tri so sánh v§i Malachi.  Cho nên m¶t lÀn n»a chúng ta 
thÃy r¢ng, không có s¿ mâu thuÄn. 
 

Tôi thÃy bao nhiêu Çó cÛng Çû cho chúng ta bi‰t r¢ng, Kinh Thánh có vài nÖi khó hi‹u và khác 
biŒt, nhÜng không bao gi© có s¿ mâu thuÄn cä.  Xin hãy nh§ r¢ng, Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa 
Tr©i và ñÙc Chúa Tr©i không bao gi© sai (vì n‰u ñÙc Chúa Tr©i sai, thì không phäi là ñÙc Chúa Tr©i 
n»a), cho nên Kinh Thánh không có s¿ sai lÀm và mâu thuÄn. 
 


