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“Coøn ta, ta baûo ngöôi raèng: 
Ngöôi laø Phi-e-rô, 

ta seõ laäp Hoäi thaùnh ta treân ñaù naày, 
caùc cöûa aâm phuû chaúng thaéng ñöôïc hoäi ñoù.”    

MathiÖ 16:18 
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9. S¿ Khác BiŒt Gi»a Thiên Chúa Giáo La-Mã và Tin-Lành            
(Differences between Roman Catholic & Protestants) 

 
Khi nh»ng ngÜ©i Thiên Chúa giáo La Mã nghe Ç‰n ch» “Tin Lành” thì h† dùng nh»ng tØ nhÜ 

“ThŒ Phän”, “Anh Em Ly Khai”, hay là  “phän kháng” (protest) và ÇŠu cho là tØ Thiên Chúa giáo 
La Mã mà ra.  ñúng, tôi nhìn nhÆn ÇŠu Çó, nhÜng câu hÕi mà tôi muÓn hÕi låi cho nh»ng ngÜ©i Thiên 
Chúa giáo La Mã là: Nh»ng ngÜ©i Thiên Chúa giáo La Mã có thÆt s¿ bi‰t tåi sao “Tin Lành” tách r©i 
Thiên Chúa giáo La Mã không?  Câu hÕi thÙ hai mà tôi muÓn hÕi cho nh»ng ngÜ©i Thiên Chúa giáo 
La Mã trên là: Thiên Chúa giáo La Mã tØ Çâu ra? N‰u bån là ngÜ©i Thiên Chúa giáo thì tôi xin Ç‹ bån 
trä l©i hai câu hÕi Çó.  NhÜng trong phÀn nÀy tôi xin chÌ nói vŠ s¿ khác biŒt gi»a Thiên Chúa giáo La 
Mã và Tin Lành mà thôi.  DÜ§i Çây tôi chÌ xin dùng tØ “Thiên Chúa giáo” chÌ vŠ Thiên Chúa giáo La 
Mã. 
 

Có rÃt nhiŠu s¿ khác biŒt gi»a Thiên Chúa giáo và Tin Lành.  Tôi chÌ ÇÜa ra vài Çi‹m chính, xem 
Kinh Thánh nói gì vŠ nh»ng Çi‹m Çó. DÜ§i Çây là nh»ng Çi‹m khác biŒt: 
 
1.  Giáo lš vŠ Kinh Thánh 

Tin Lành: ChÌ tin Kinh Thánh mà thôi 
Thiên Chúa giáo: Tin Kinh Thánh và l©i truyŠn khÄu 
 
 NgÜ©i Thiên Chúa giáo tin r¢ng Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, nhÜng riêng Kinh 
Thánh không thì chÜa Çû, cho nên h† cÛng tin thêm l©i truyŠn khÄu cûa Giáo H¶i n»a.  Cho 
nên nh»ng gì Giáo H¶i nói, thì cÛng giÓng nhÜ là l©i Chúa nói. Nh»ng câu Kinh Thánh mà h† 
dùng là II-Thêsalônica.2:15; 3:6. 
 NhÜng Kinh Thánh cÛng cho chúng ta bi‰t r¢ng, I-Côrinhtô.4:6 “..ch§ vÜ®t quá l©i Çã 
chép...”  Phøc-TruyŠn.4:2 “...ch§ thêm hay b§t vŠ ÇiŠu ta truyŠn cho...”  Châm-Ngôn.30:6 
“Ch§ thêm chi vào các l©i Ngài, e Ngài quª trách ngÜÖi...”  Khäi-HuyŠn.22:18-19 cänh cáo 
chúng ta Ç‹ không ai thêm ho¥c b§t Çi trong l©i cûa Ngài. Galiti.1:8 Phaolô cho chúng ta bi‰t 
r¢ng, dÅu có thiên sÙ trên tr©i Ç‰n truyŠn cho chúng ta m¶t tin lành nào khác v§i tin lành ông 
Çã giäng, thì chúng ta cÛng không nên nhÆn lÃy. 
 
 Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t rõ ñÙc Chúa Tr©i Çã bäo tÒn s¿ khäi thÎ cûa Ngài trong Kinh 
Thánh (XuÃt-Ê.24:4; Giô-Suê.24:25-26; I-Samuên.10:25; Ê-sai.8:1; 30:8).  ñÜÖng nhiên là có 
nhiŠu ÇiŠu mà không có chép trong Kinh Thánh (Giæng.20:30; 21:25).  ñÜÖng nhiên tin vào 
l©i truyŠn khÄu thì không phäi lúc nào cÛng sai, nhÜng ÇiŠu sai là cho nh»ng l©i truyŠn khÄu 
Çó ngang hàng v§i Kinh Thánh và ÇiŠu Ç¥c biŒt là nh»ng l©i truyŠn khÄu Çi ngÜ®c låi v§i Kinh 
Thánh. 
 ñây là nh»ng Çi‹m chÓng låi truyŠn thÓng ngang hàng v§i Kinh Thánh. 

a.  L©i truyŠn khÄu có th‹ sai lÀm vì trí nh§ con ngÜ©i không hoàn häo. 
b.  NgÜ©i ta có th‹ cÓ š ho¥c sÖ š làm sai Çi l©i truyŠn khÄu. 
c.  Có nh»ng s¿ mâu thuÄn vŠ l©i truyŠn khÄu, ch£ng hån nhÜ: Augustine ûng h¶ 

sách Ngøy Kinh, nhÜng Jerome thì låi không, nhÜ vÆy chúng ta nhÆn l©i truyŠn 
khÄu nào? 
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d.  PhÀn nhiŠu nh»ng giáo lš l©i truyŠn khÄu cûa Thiên Chúa giáo là Ç‰n tØ nh»ng 
th‰ k› sau nÀy.  Ch£ng hån nhÜ: S¿ thæng thiên cûa Mary (the Bodily 
Assumption of Mary), giáo lš nÀy m§i chÌ ÇÜ®c chÃp nhÆn bªi Giáo Hoàng 
Pius XII vào ngày 1-11-1950. 

e.  Trong MathiÖ.15:6 Chúa Jêsus nói r¢ng: “Các ngÜÖi Çã vì l©i truyŠn khÄu 
mình mà bÕ l©i ñÙc Chúa Tr©i.”  Phaolô cÛng nói trong Côlôse.2:8 r¢ng: 
“Hãy gi» chØng, kÈo có ai.. theo l©i truyŠn khÄu cûa loài ngÜ©i.. mà b¡t anh 
em phøc chæng.” 

 
 

2.  Giáo lš vŠ ñÙc Giáo Hoàng 
Thiên Chúa giáo: Tin vŠ s¿ vô ng¶ (không sai lÀm) cûa ñÙc Giáo Hoàng và cho r¢ng PhierÖ là 

Giáo Hoàng ÇÀu tiên. 
  Tin Lành: Tin ñÙc Giáo Hoàng cÛng nhÜ chúng ta và vÅn sai lÀm nhÜ bÃt cÙ ngÜ©i nào khác. 
 

Thiên Chúa giáo thÜ©ng dùng Kinh Thánh MathiÖ.16:18-19 và Giæng.21:15-17 Ç‹ cho r¢ng 
PhierÖ là Giáo Hoàng ÇÀu tiên. 

 
MathiÖ.16:18-19 “Còn ta, ta bäo ngÜÖi r¢ng; NgÜÖi là PhierÖ (petros), ta së lÆp H¶i 
Thánh ta trên Çá (petra) nÀy, các cºa âm phû ch£ng th¡ng ÇÜ®c h¶i Çó.  Ta së giao chìa 
khóa nÜ§c thiên Çàng cho ngÜÖi; hÍ ÇiŠu gì mà ngÜÖi bu¶c dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së bu¶c ª 
trên tr©i, và ÇiŠu gì mà ngÜÖi mª dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së mª ª trên tr©i.” 

 
Theo phÀn ghi chú cûa câu Kinh Thánh nÀy trong Kinh Thánh Tân-Ð§c cûa Tòa T°ng Giám-

Møc Giáo phÆn thành phÓ HÒ Chí Minh 1994 nhÜ sau: “...m¶t xã h¶i có cÖ cÃu và t° chÙc dÜ§i 
quyŠn thû lãnh cûa Phê-rô.” “Chìa khoá cÛng nhÜ cÀm bu¶c, tháo cªi ÇŠu là nh»ng tØ chuyên biŒt 
mÜ®n ª Do-thái giáo Ç‹ nói lên quyŠn cûa Phê-rô nhÆn vào hay loåi khÕi NÜ§c Tr©i, quyŠn ÇÜa ra 
nh»ng quy‰t ÇÎnh giáo lš ho¥c pháp lš, cho phép hay cÃm chÌ Ç‹ ÇiŠu hành trong c¶ng Çoàn, trong 
lãnh v¿c ÇÙc tin và luân lš. Nh»ng l©i hÙa này không chÌ là hÙa cho cá nhân ông Phê-rô, mà cho cä 
các vÎ k‰ thØa ngài, bªi vì H¶i Thánh phäi tÒn tåi Ç‰n tÆn th‰.” 

 
Theo Kinh Thánh, thì Çây là nh»ng Çi‹m mà H¶i Thánh Tin Lành nhÆn xét vŠ khúc Kinh Thánh 

nÀy và vŠ s¿ sai lÀm cûa Thiên Chúa giáo tin vŠ Giáo Hoàng: 
a.  Trong nguyên væn Hylåp, ch» PhierÖ “petros” (viên Çá nhÕ), nhÜng khi Chúa 

Jêsus nói Ç‰n “së lÆp H¶i Thánh ta trên Çá nÀy,” chº “Çá” (petra) ª Çây không 
phäi vŠ PhierÖ, nhÜng nói vŠ chính Ngài, vì ch» “petra” có nghïa là “vÀng Çá 
l§n”. PhierÖ hi‹u ÇiŠu nÀy, cho nên ông Çã giäi nghïa trong lá thÖ cûa ông 
r¢ng, Chúa Jêsus là Çá góc nhà ch§ không phäi Giáo Hoàng (I-PhierÖ.2:4-7). 

b.  Trong Çoån væn nÀy không nói gì vŠ PhierÖ së nÓi ti‰p hay là thay th‰ Chúa 
Jêsus cä, cÛng không nói gì vŠ s¿ vô ng¶ (không sai lÀm) và có thÄm quyŠn 
trên H¶i Thánh cä.  HÖn n»a n‰u chúng ta Ç†c xuÓng câu 23, Chúa Jêsus Çã 
quª trách PhierÖ r¢ng, “} Sa-tan, hãy lui ra Ç¢ng sau ta!”. 

c.  PhierÖ bÎ Phaolô trách móc vì s¿ giä dÓi cûa ông (Galati.2:11-14). 
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d.  Giáo Hoàng không ÇÜ®c phép lÃy v®, nhÜng tåi sao PhierÖ låi có v®? 
(MathiÖ.8:14; Mác.1:29; Luca.4:38.) 

e.  “ñiŠu gì mà ngÜÖi bu¶c dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së bu¶c ª trên tr©i và ÇiŠu gì mà 
ngÜÖi mª dÜ§i ÇÃt, thì cÛng së mª ª trên tr©i”.  QuyŠn hån nÀy Chúa Jêsus 
không chÌ cho PhierÖ mà thôi, nhÜng c»ng cho tÃt cä các sÙ ÇÒ khác n»a 
(MathiÖ.18:18). 

f.   Trong cu¶c h¶i nghÎ thÙ nhÃt ª Jerusalem (Côngvø.15:1-29), chúng ta thÃy 
PhierÖ là ngÜ©i b¡t ÇÀu cu¶c h¶i nghÎ, nhÜng GiacÖ là ngÜ©i có l©i k‰t thúc 
cu¶c h¶i nghÎ. 

g.  D¿a theo Côngvø.8:14 thì chúng ta thÃy r¢ng, sÙ ÇÒ PhierÖ không phäi là sÙ ÇÒ 
l§n hÖn h‰t.  Vì câu Kinh Thánh nÀy cho thÃy sÙ ÇÒ PhierÖ không phäi là ngÜ©i 
sai Çi, nhÜng là ngÜ©i ÇÜ®c sai Çi cùng v§i sÙ ÇÒ Giæng. 

h.  Trong Galati.2:9  SÙ ÇÒ Phaolô có nói Ç‰n nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c tôn nhÜ “c¶t trø” 
cûa H¶i Thánh và PhierÖ không phäi là ngÜ©i ÇÙng tên hàng ÇÀu.  

i.  Trong Sách Côngvø cho chúng ta bi‰t cu¶c truyŠn giáo cûa PhierÖ chÌ tØ Çoån 
1-12, nhÜng Phaolô thì tØ Çoån 13-28.  HÖn n»a, cä Kinh Thánh Tân Ð§c sÙ ÇÒ 
PhierÖ chÌ vi‰t hai sách mà thôi.  Còn sÙ ÇÒ Phaolô thì vi‰t phân nºa Kinh 
Thánh Tân Ð§c. 

j.  D¿a theo Êphêsô.2:20 thì chúng ta ÇÜ®c d¿ng lên trên nŠn cûa các sÙ ÇÒ cùng 
các ÇÃng tiên tri (không phäi chÌ PhierÖ mà thôi).  Chính Chúa Jêsus là Çá góc 
nhà. 

 
 

Giæng.21:15-17 “Khi æn rÒi, ñÙc Chúa Jêsus phán cùng Simôn PhierÖ r¢ng: H«i 
Simôn, con Giôna, ngÜÖi yêu ta hÖn nh»ng kÈ nÀy chæng? PhierÖ thÜa r¢ng: Låy Chúa, 
phäi, Chúa bi‰t r¢ng, tôi yêu Chúa.  ñÙc Chúa Jêsus phán r¢ng: Hãy chæn nh»ng chiên 
con ta.  Ngài låi phán lÀn thÙ hai cùng ngÜ©i r¢ng: H«i Simôn, con Giôna, ngÜÖi yêu ta 
chæng? PhierÖ thÜa r¢ng: Låy Chúa, phäi, Chúa bi‰t r¢ng tôi yêu Chúa.  ñÙc Chúa 
Jêsus phán r¢ng: Hãy chæn chiên ta.  Ngài phán cùng ngÜ©i Ç‰n lÀn thÙ ba r¢ng:  H«i 
Simôn, con Giôna, ngÜÖi yêu ta chæng? PhierÖ buÒn rÀu vì Ngài phán cùng mình Ç‰n 
ba lÀn: NgÜÖi yêu ta chæng? NgÜ©i bèn thÜa r¢ng: Låy Chúa, Chúa bi‰t h‰t m†i viŒc; 
Chúa bi‰t r¢ng tôi yêu Chúa! ñÙc Chúa Jêsus phán r¢ng: Hãy chæn chiên ta.” 

 
 

Theo phÀn ghi chú cûa câu Kinh Thánh nÀy trong Kinh Thánh Tân Ð§c cûa Tòa T°ng Giám 
Møc Giáo phÆn thành phÓ HÒ Chí Minh 1994 nhÜ sau: “...Ba lÀn ông Phê-rô công khai diÍn tä 
lòng g¡n bó v§i ThÀy; ñÙc Giê-su Çáp låi b¢ng cách ba lÀn trao cho ông sÙ mång møc tº. Có th‹ 
viŒc l¥p låi ba lÀn là m¶t hình thÙc cam k‰t pháp lš theo m¶t khoän luÆt ÇÜ®c áp døng trong th‰ 
gi§i sê-mít.” 

 
Và Çây là nh»ng Çi‹m mà giáo h¶i Tin Lành nhÆn xét vŠ khúc Kinh Thánh nêu trên: 

a.  S¿ chæn bÀy chiên, hay sÙ mång møc tº không phäi chÌ dành riêng PhierÖ mà 
thôi, mà cÛng cho nh»ng sÙ ÇÒ khác và nh»ng ngÜ©i không phäi là sÙ ÇÒ n»a 
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Côngvø.20:28; Êphêsô.4:11-12; I-PhierÖ.5:1-2.  M¶t ngÜ©i không cÀn phäi “vô 
ng¶” m§i có th‹ chæn bÀy chiên hay làm sÙ mång møc tº. 

b.  N‰u PhierÖ “vô ng¶” thì tåi sao bÎ Phaolô trách móc vŠ s¿ giä dÓi cûa ông. 
Giáo Hoàng Honorius I (A.D. 625-638) Çã bÎ lên án bªi cu¶c H¶i NghÎ ThÙ 
Sáu (Sixth General Council) vì Çã dåy sai lÀm vŠ giáo lš ñÃng Christ. (Ông 
cho r¢ng, ñÃng Christ chÌ có m¶t š chí mà thôi) (there’s only one will in 
Christ). NhÜng Kinh Thánh cho chúng ta bi‰t r¢ng, ñÃng Christ có hai š chí 
(will), ThÀn tánh và nhân tánh. Ngài thÆt s¿ là ngÜ©i và cÛng thÆt s¿ là ñÙc 
Chúa Tr©i.  N‰u Giáo Hoàng sai lÀm vŠ m¶t lãnh v¿c nÀy, thì tåi sao không có 
th‹ sai lÀm vŠ lãnh v¿c khác? 

c.  L©i cûa I-PhierÖ.1:1; 5:1 cho chúng ta thÃy rõ r¢ng ông không bao gi© Ç¥t cho 
mình nh»ng danh hiŒu nhÜ Giáo Hoàng ngày nay: “Cha Thánh” (Holy Father), 
“Giáo Hoàng Chí Tôn” (Supreme Pontiff), “ñÙc Giáo Hoàng” (Vicar of 
Christ - Thay M¥t Cho ñÃng Christ).  Kinh Thánh Giæng.14:16, 26 cho chúng 
ta thÃy r¢ng, chÌ có ñÙc Thánh Linh là ñÃng thay m¥t cho ñÃng Christ trên ÇÃt 
và chúng ta chÌ có m¶t “Cha” ª trên tr©i MathiÖ.23:9. 

 
 
3.  Giáo lš vŠ hàng giáo phÄm “Cha” (priest) 

Thiên Chúa giáo: Dùng Kinh Thánh Giæng.20:23 “KÈ nào mà các ngÜÖi tha t¶i cho, thì t¶i së ÇÜ®c 
tha, còn kÈ nào các ngÜÖi cÀm t¶i låi, thì së bÎ cÀm cho kÈ Çó.” 
 Tin Lành: ChÌ có ñÙc Chúa Tr©i m§i có quyŠn tha t¶i, không ai ª dÜ§i ÇÃt có th‹ tha t¶i ÇÜ®c.  
Chúng ta có th‹ rao truyŠn và công bÓ m¶t ngÜ©i nào Çó ÇÜ®c tha t¶i, hay không, tùy vào s¿ tin nhÆn 
hay tØ chÓi Chúa Jêsus. 

a.  ChÌ có ñÙc Chúa Tr©i m§i tha t¶i ÇÜ®c Mác.2:7 
b.  Trong Kinh Thánh chúng ta không thÃy m¶t nÖi nào mà các sÙ ÇÒ tha t¶i cho 

m¶t ai cä, nhÜng h† chÌ có quyŠn công bÓ, hay tuyên bÓ s¿ tha t¶i mà thôi, 
b¢ng cách giäng Tin Lành. 

c.  Trong giao Ü§c m§i, chúng ta chÌ có m¶t “Cha” hay “ThÀy T‰ LÍ” (priest) mà 
thôi, tÙc là “ThÀy T‰ LÍ” thÜ®ng phÅm, Chúa Jêsus Christ (HêbÖrÖ.7:11-8:13).  
Nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo H¶i Thánh trong Tân Ð§c thÜ©ng g†i là “trÜªng lão” 
hay “giám møc”. 

d.  Trong I-PhierÖ.5:4 chúng ta thÃy Chúa Jêsus là ñÃng làm “ÇÀu các kÈ chæn 
chiên”, trong câu 1-2 chúng ta thÃy nh»ng ngÜ©i chæn bÀy g†i là “trÜªng lão” 
và PhierÖ cÛng cho bi‰t r¢ng, ngÜ©i là m¶t trong nh»ng ngÜ©i trÜªng lão. 
Trong câu 3 “không làm chû trên nh»ng kÈ ÇÜ®c giao cho nhÜng làm gÜÖng 
cho cä bÀy”. (bän dÎch m§i) 

 
 
4.  Giáo lš vŠ Mary 
 Trong bän dÎch Kinh Thánh Tân Ð§c cûa ñÙc T°ng Giám Møc Phaolô NguyÍn Væn Bình giáo 
phÆn Thành PhÓ HÒ Chí Minh xuÃt bän næm 1994.  Có ghi chú vŠ Côngvø.1:14 nhÜ sau: “Tên và 
chÙc vø cûa ñÙc Ma-ri-a ÇÜ®c nh¡c lÀn sau cùng trong b¶ Tân Ð§c. ñiŠu này làm n°i bÆt vai trò cûa 
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ñÙc Ma-ri-a trong bu°i khai sinh H¶i Thánh nhÜ trÜ§c Çây trong bi‰n cÓ truyŠn tin, giáng sinh, th©i 
thÖ Ãu cûa ñÙc Giê-su. Anh em cûa ñÙc Giê-su là anh em h†, bà con Mác.6:3; MathiÖ.12:46”. 
 
 (A) Mary luôn luôn ÇÒng trinh (perpetual virgin) 

M¥c dù có m¶t sÓ giáo phø ÇÀu tiên tin vŠ Çi‹m nÀy, nhÜng danh tØ “ÇÒng trinh mãi mãi” nÀy 
ÇÜ®c ban cho Mary  vào næm 553 A.D. (Fifth General Council at Constantine) mà thôi.  Chúng ta 
không thÃy ÇŠu nÀy trong Kinh Thánh Tân Ð§c, nhÜng chúng ta thÃy ngÜ®c låi n»a. 

Thiên Chúa giáo thÜ©ng dùng câu Kinh Thánh Giæng.19:26-27 Ç‹ chÙng minh là Mari chÌ sanh 
m¶t mình Chúa Jêsus mà thôi và bà ta không có æn ª v§i Joseph. 

 
NhÜng dÜ§i Çây là 5 ÇŠu mà chúng ta thÃy Mary có sanh nh»ng ngÜ©i khác sau Chúa 

Jêsus và bà ta có æn ª v§i Giôsép sau khi sanh Chúa Jêsus. 
a.  Câu Kinh Thánh Giæng.19:26-27 chÌ cho chúng ta bi‰t r¢ng bà Mary là mË cûa 

m¶t ngÜ©i con bÎ Çóng Çinh, Chúa Jêsus thÃy s¿ Çau buÒn cûa mË mình, và các 
em mình cÛng không có ª Çây, vì không tin Ç‰n chính mình (Giæng.7:5), cho 
nên Chúa Jêsus Çã cho Giæng thay th‰ mình Ç‹ chæm sóc Mary. 

b.  Kinh Thánh Tân Ð§c nói rÃt rõ Chúa Jêsus có em trai và em gái, ch§ không 
phäi là “anh chÎ em bà con” nhÜ phÀn giäi thích trong nh»ng Kinh Thánh 
Thiên Chúa giáo.  MathiÖ.12:46; 13:55-56; Mác.3:31-32; 6:3; Luca.8:19-21; 
Giæng.7:5; Côngvø.1:14; I-Côrinhtô.9:5; Galati.1:19. (xem trang 101, 292 KT 
Thiên Chúa giáo). 

c.  Trong Kinh Thánh Tân Ð§c có m¶t ch» “anh chÎ em bà con” (cousin) là 
“anepsios” (an-eps-ee-os).  Nh»ng tác giä Tân Ð§c không bao gi© áp døng ch» 
nÀy khi nói Ç‰n “anh em trai” (brother - adelphos - ad-el-fos) và “chÎ em gái” 
(sister - adelphe - ad-el-fay).  Khi hai ch» nÀy ÇÜ®c dùng, thì lúc nào cÛng nói 
vŠ anh chÎ em ru¶t thÎt, ch§ không phäi anh chÎ em bà con. (Mác.1:16,19; 
13:12; Giæng.11:1-2; Côngvø.23:16; Rôma.16:15) 

d.  Trong quy‹n sách “Fundamentals of Catholic Dogma” cûa Ludwig Ott cho 
r¢ng, nh»ng “anh chÎ em” Chúa Çây, là con riêng cûa Giôsép.  NhÜng n‰u ÇŠu 
nÀy Çúng thì ngÜ©i con trai l§n nhÃt cûa Giôsép së là ngÜ©i nÓi ngôi David, ch§ 
không phäi Chúa Jêsus. 

e.  N‰u m¶t ngÜ©i chÜa bao gi© bi‰t các giáo lš cûa Tin lành và Thiên Chúa giáo 
mà Ç†c Kinh Thánh MathiÖ.1:25, thì ch¡c ch¡n ngÜ©i Çó së hi‹u r¢ng, Mary và 
Giôsép có æn ª v§i nhau sau khi Chúa Jêsus sanh. 

 
 

(B) Vô nhiÍm nguyên t¶i cûa Mary (Immaculate conception or born sinless) 
Giáo lš này m§i công bÓ vào th‰ k› thÙ 19 mà thôi, bªi Giáo hoàng Pius IX, 1854.  ChÌ 

Thánh ñÒng Trinh Mary hoàn toàn vô nhiÍm nguyên t¶i tØ khi ngÜ©i ÇÜ®c thø thai trong 
lòng. (The Most Holy Virgin Mary was in the first moment of her conception...free from all 
stain of original sin.) 

a.  Kinh Thánh cho bi‰t là h‰t thäy m†i ngÜ©i ÇŠu phåm t¶i (Rôma.3:23; 5:12).  
David nói: “mË tôi Çã hoài thai tôi trong t¶i l‡i” (Thithiên.51:5). 
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b.  Luca.1:28, 30 cho bi‰t là Mary là ngÜ©i “ÇÜ®c Ön”.   Ch» nÀy không chÌ dùng 
cho Mary mà thôi, nhÜng cÛng dùng cho h‰t thäy con dân Ngài n»a 
(Êphêsô.1:6).  Cho nên ch» nÀy không dính líu gì Ç‰n s¿ vô nhiÍm nguyên t¶i 
cûa Mary. 

c.  ChÌ có ngÜ©i phåm t¶i m§i cÀn CÙu Chúa và Mary cÛng nhÜ chúng ta, cÀn CÙu 
Chúa Luca.1:46-47. 

d.  Luca.1:42 cho bi‰t Mary là ngÜ©i ÇÜ®c phÜ§c “trong Çám Çàn bà” (among 
women), ch§ không phäi “hÖn các Çàn bà” (above women). Trong Luca.11:27-
28 cÛng cho chúng ta bi‰t r¢ng, nh»ng ngÜ©i nghe và gi» l©i ñÙc Chúa Tr©i 
còn có phÜ§c hÖn Mary n»a. 

e.  Luca.2:22-24 cho bi‰t là sau khi sanh Chúa Jêsus, Mary và Giôsép Çem con lên 
thành Giêrusalem.  TrÜ§c h‰t là dâng con trÈ cho ñÙc Chúa Tr©i (XuÃt-
ê.13:2,12; Dân-sÓ.18:15),  k‰ Çó Mary làm lÍ thanh såch cho chính mình theo 
luÆt pháp Môise (Lê-vi.12:1-6).  N‰u Mary là ngÜ©i vô nhiÍm nguyên t¶i thì 
không cÀn phäi dâng lÍ thanh såch. 

 
    

(C) S¿ thæng thiên cûa Mary (The bodily assumption of Mary) 
 Vào ngày 1-11-1950 Giáo hoàng Pius XII Çã tuyên bÓ giáo lš nÀy.  Câu Kinh Thánh mà 
Thiên Chúa giáo thÜ©ng dùng là MathiÖ.27:52-53 và Khäi-huyŠn.12:5. 
 

MathiÖ.27:52-53 “m˜ mà mö ra, v… nhi‹u thƒy cœa các thánh qua −õi −Ÿøc s–ng 
lâi. Sau khi ®¤c Ch£a Jˆsus −á s–ng lâi, các thánh −¢ ra kh‘i m˜ mà, −i v…o 
th…nh thánh, v… hi¬n ra cho nhi‹u ngŸõi thãy.” 

a.  Hai câu Kinh Thánh nÀy chÌ nói vŠ nh»ng ngÜ©i Çã ch‰t rÒi và sÓng låi, ch§ 
không nói gì vŠ s¿ thæng thiên cä. 

b.  Nh»ng ngÜ©i Çã ÇÜ®c sÓng låi sau khi ch‰t mà Kinh Thánh nói Ç‰n, thì chÌ 
sÓng låi m¶t th©i gian mà thôi, ch§ không phäi sÓng låi mãi mãi.  Chúng ta chÌ 
sÓng låi mãi mãi trong ngày cuÓi cùng mà thôi. 

c.  Lúc viŒc nÀy xäy ra, thì Mary chÜa ch‰t.  Không m¶t câu Kinh Thánh nào nói 
vŠ s¿ thæng thiên cûa Mary cä. 
 

KhäiHuyŠn.12:5 “ngŸõi sanh m›t con trai, con trai ãy s„ d—ng gçy sét m… cai tr« 
m”i dƒn t›c; −¤a tr7 ãy −Ÿøc ti‰p lˆn tôi ®¤c Ch£a Trõi, v… nói ng“i Ng…i.” 

a.  NgÜ©i Çàn bà trong câu Kinh Thánh nÀy không phäi tÜ®ng trÜng cho Mary mà 
là nÜ§c Israel (Dothái).  Và ñÙc Chúa Tr©i Çã sºa soån m¶t nÖi Ç‹ cho ª trong 
3 næm 1/2 cûa 7 næm Çåi nån. 

b.  ñÙa trÈ ÇÜ®c ti‰p lên t§i ñÙc Chúa Tr©i, ch§ không phäi Mary. 
 
 

(D) CÀu nguyŒn và quì låy hay cúi xuÓng trÜ§c hình tÜ®ng Mary và các thánh vÆt. (Pray and  
bow down to Mary and Saints) 
Kinh Thánh ngæn cÃm chúng ta cÀu nguyŒn và quì låy trÜ§c nh»ng hình tÜ®ng, ngÜ©i Çã 

ch‰t, k‹ cä thiên sÙ. (XuÃt-ê.20:4-5; Ê-sai.8:19; Khäi-huyŠn.22:8-9). [II-Các-vua.6:15-19 
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Tiên tri Êlisê cho phép Naaman quì v§i chû mình trong ÇŠn th© Rim-môn, ÇŠu nÀy không 
trái låi XuÃt-ê.20:4-5] 

 
 
5. Ngøc luyŒn t¶i (purgatory) 
 Thiên Chúa giáo dùng Kinh Thánh MathiÖ.12:32; I-Côrinhtô.3:15 và Ngøy Kinh II-
Maccabees.12:42-46. 
 Giáo lš nÀy dåy 3 ÇŠu: 

(A) Có m¶t nÖi làm thanh såch h‰t t¶i l‡i trÜ§c khi vào thiên Çàng. 
(B) Tåi Çây ngÜ©i bÎ làm cho thanh såch chÎu Çau Ç§n và kh° sª. 
(C)  NgÜ©i Çang sÓng trên ÇÃt có th‹ cÀu nguyŒn Ç‹ giúp Çª cho ngÜ©i ch‰t ª tåi Çây. 

 
MathiÖ.12:32  “N‰u ai nói phåm Ç‰n Con ngÜ©i, thì së ÇÜ®c tha; song n‰u ai nói phåm 
Ç‰n ñÙc Thánh Linh, thì dÀu Ç©i nÀy hay Ç©i sau cÛng së ch£ng ÇÜ®c tha.” 

 
Khi chúng ta Ç†c nguyên khúc Kinh Thánh nÀy thì chúng ta thÃy, ª Çây không phäi nói vŠ 

s¿ tha t¶i hay s¿ trØng phåt ª Ç©i sau, nhÜng š chÌ nói là “không có s¿ tha thÙ n‰u ai nói 
phåm Ç‰n ñÙc Chúa Tr©i” mà thôi. 

 
I-Côrinhtô.3:15  “N‰u c“ng vi¬c h” b« thiˆu hœy, th@ mãt phän thŸöng. C•n v‹ phän 
ngŸõi −¢, s„ −Ÿøc c¤u, song dŸõng nhŸ qua l¦a vçy.” 

 
Trong quy‹n Kinh Thánh Tân Ð§c cûa Phaolô NguyÍn Væn Bình, T°ng Giám Møc Giáo 

phÆn Thành PhÓ HÒ Chí Minh 1994.  Có ghi chú vŠ câu nÀy nhÜ sau: “...M¥c dù thánh 
Phaolô không tr¿c ti‰p luÆn vŠ lºa luyŒn t¶i, nhÜng Çây là m¶t trong nh»ng Çoån Kinh 
Thánh ÇÜ®c coi nhÜ hàm chÙa mÀm mÓng cûa giáo lš vŠ luyŒn ngøc.” 

Câu Kinh Thánh nÀy dåy vŠ ngøc luyŒn t¶i, có thÆt vÆy không? 
a.  Ÿ Çây không nói gì vŠ ngÜ©i tin nhÆn Chúa phäi chÎu kh° ª ngøc luyŒn t¶i cä, 

nhÜng chÌ nói vŠ viŒc làm thì bÎ thiêu hûy và ngÜ©i tin nhÆn Chúa thì ÇÜ®c cÙu. 
b.  Trong câu 14 có nói vŠ phÀn thÜªng cûa nh»ng ngÜ©i Çã nhÆn ÇÜ®c s¿ cÙu r‡i. 
c.  Lºa ª Çây không phäi nói vŠ lºa luyŒn t¶i cho linh hÒn, nhÜng lºa Ç‹ “thº” 

công viŒc làm cûa chúng ta. 
d.  II-Maccabees.12:38-46 là sách ngøy kinh và không có thÄm quyŠn nhÜ Kinh 

Thánh.  Cho nên chúng ta không chÃp nhÆn s¿ dåy d° cûa sách nÀy.  Trong 
phÀn “Sách ngøy Kinh” Chúng ta së xem tåi sao nh»ng sách nÀy không ÇÜ®c 
chÃp nhÆn ngang hàng v§i Kinh Thánh. 

 
Sª dï Tin Lành không chÃp nhÆn s¿ dåy vŠ ngøc luyŒn t¶i vì giáo lš nÀy tØ bÕ tính các 

ÇÀy Çû hay tr†n vËn vŠ s¿ hy sinh cûa ñÙc Chúa Jêsus Christ trên thÆp t¿ giá (Giæng.19:30; 
HêbÖrÖ.10:14).  Nói r¢ng chúng ta cÀn phäi vào ngøc luyŒn t¶i Ç‹ trä n® cho t¶i l‡i chúng ta, 
thÆt là m¶t ÇiŠu sÌ nhøc cho s¿ ch‰t cûa ñÃng Christ (HêbÖrÖ.7:27; 9:12, 16; 10:2,10).  
Trong ñÃng Christ thì chúng ta không còn s¿ Çoán phåt n»a (Rôma.8:1).  Giáo lš nÀy cÛng 
dåy ngÜ®c låi v§i lìa thân th‹ là ª cùng Chúa (Luca.23:43; II-Côrinhtô.5:8; Philíp.1:21-23). 
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10 ÇiŠu ræn: 
Tin Lành     Thiên Chúa giáo 

1. Ch§ có các thÀn khác.                 1. Ch§ có các thÀn khác. 
2. Ch§ làm tÜ®ng chåm và quì låy.               2. Ch§ lÃy danh ñÙc Chúa Tr©i làm chÖi. 
3. Ch§ lÃy danh ñÙc Chúa Tr©i làm chÖi. 3. Nh§ ngày nghÌ làm nên ngày thánh. 
4. Nh§ ngày nghÌ làm nên ngày thánh.        4. Hãy hi‰u kính cha mË. 
5. Hãy hi‰u kính cha mË.                 5. Ch§ gi‰t ngÜ©i. 
6. Ch§ gi‰t ngÜ©i.                  6. Ch§ phåm t¶i tà dâm. 
7. Ch§ phåm t¶i tà dâm.                 7. Ch§ tr¶m cÜ§p. 
8. Ch§ tr¶m cÜ§p.                  8. Ch§ nói chÙng dÓi cho kÈ lân cÆn. 
9. Ch§ nói chÙng dÓi cho kÈ lân cÆn.        9. Ch§ tham nhà kÈ lân cÆn. 
10. Ch§ tham nhà và tham v® kÈ lân cÆn.   10. Ch§ tham v® kÈ lân cÆn. 

 
 
 
6.  CÀu nguyŒn v§i ngÜ©i ch‰t và cho ngÜ©i Çã ch‰t. (Prayers to and for the dead) 
 Thiên Chúa giáo tin vŠ ngøc luyŒn t¶i, cho nên cÛng tin r¢ng, ngÜ©i sÓng có th‹ cÀu nguyŒn cho 
nh»ng ngÜ©i ª trong ngøc luyŒn t¶i, ngÜ©i sÓng cÛng có th‹ cÀu nguyŒn v§i nh»ng thánh ÇÒ Çã ch‰t 
rÒi. Kinh Thánh h† dùng là II-Maccabees.12:42-46. 
 

ñây là 4 lš do tåi sao nh»ng ngÜ©i Tin Lành không cÀu nguyŒn v§i ngÜ©i ch‰t ho¥c 
cho ngÜ©i Çã ch‰t. 

a.  Trong Kinh Thánh có m¶t nÖi nói vŠ s¿ cÀu xin Ç‰n ngÜ©i Çã ch‰t và ngÜ©i cÀu 
xin Çó không phäi là ngÜ©i sÓng mà là ngÜ©i Çã ch‰t Luca.16:23-31 (ngoåi trØ 
câu chuyŒn cûa vua SaulÖ và bà-bóng ª ÊnÇôrÖ kêu cÀu Samuên, I-
Samuên.28).  NgÜ©i giàu Çã cÀu xin v§i Apraham (là thánh nhân Çã ch‰t), 
nhÜng không ÇÜ®c Çáp Ùng l©i cÀu xin cûa mình. 

b.  Trong Kinh Thánh tØ Sángth‰kš cho Ç‰n KhäihuyŠn có ghi låi vŠ s¿ cÀu 
nguyŒn cûa con dân Chúa. NhÜng không m¶t nÖi nào nói r¢ng con dân Chúa có 
th‹ cÀu xin v§i ngÜ©i ch‰t và cho ngÜ©i Çã ch‰t k‹ cä Chúa Jêsus và các môn 
ÇÒ. NhÜng ngÜ®c låi Kinh Thánh cÃm chúng ta cÀu nguyŒn hay cÀu xin v§i 
ngÜ©i ch‰t (Phøc-truyŠn.18:9-14; Lê-vi.20:6, 27; Ê-sai.8:19-20). 

c.  S¿ cÀu nguyŒn v§i ngÜ©i ch‰t ho¥c cho ngÜ©i Çã ch‰t là m¶t phÀn trong n¶i 
dung cûa s¿ th© phÜ®ng và Çó là m¶t s¿ th© hình tÜ®ng.  Chúng ta chÌ th© 
phÜ®ng ñÙc Chúa Tr©i mà thôi.  N‰u chúng ta làm nên tÜ®ng cûa nh»ng ngÜ©i 
ch‰t và quì xuÓng cÀu nguyŒn, thì Çó là trái låi v§i ÇiŠu ræn cûa ñÙc Chúa Tr©i 
(XuÃt-ê.20:4-5; Khäi-huyŠn.19:10; 22:8-9). 

d.  CÀu nguyŒn v§i các thánh ÇÒ và Mary là tØ bÕ s¿ trung bäo cûa Chúa Jêsus 
Christ (I-Timôthê.2:5; Giæng.14:6; 14:13-14; 16:24; Êphêsô.2:18; I-Giæng.2:1-
2; HêbÖrÖ.4:15-16). 

 
  
7.  Sách ngøy Kinh (the Apocrypha) 

Apocrypha: là m¶t danh tØ Ç‰n tØ ch» Hy-låp (Greek) “apokruphos”, có nghïa là “bí Än” hay 
“giÃu kín”.  Vào th‰ k› thÙ tÜ, giáo phø Jerome là ngÜ©i ÇÀu tiên mà g†i nh»ng quy‹n 
sách nÀy là “bí Än”.  Nh»ng quy‹n sách “bí Än” nÀy ÇÜ®c thêm vào Kinh Thánh C¿u 
Ð§c bªi Thiên Chúa giáo La-mã, nhÜng bên Tin lành nói nh»ng quy‹n sách Çó không 
phäi là tiêu chuÄn.  (Danh tØ “bí Än” rÃt thích h®p cho nh»ng quy‹n sách nÀy, vì 
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nh»ng sách nÀy thÜ©ng hay nói vŠ nh»ng chi ti‰t  bí Än hay huyŠn bí cûa Ç©i sÓng và 
s¿ dåy d° Chúa Jêsus và các môn ÇÒ Ngài). 

 
Apocrypha (deuterocanonical books “second canon”) 
[Kinh Thánh Thiên Chúa giáo có thêm 11 sách, (7 sách và 4 phÀn)11 sách, (7 sách và 4 phÀn)11 sách, (7 sách và 4 phÀn)11 sách, (7 sách và 4 phÀn) (Çôi lúc có 12 sách, sách Baruch 
Çoån 1-6 chia làm 2 sách) (Çoån 1-5 thành 1 sách, và Çoån 6 ÇÜ®c g†i là Lá ThÖ cûa Giêrêmi] 
 
Revised Standard    New American Bible 
1. Wisdom of Solomon (30 B.C.)  Book of Wisdom 
2. Ecclesiasticus (Sirach) (132 B.C.) Sirach 
3. Tobit (200 B.C.)      Tobit 
4. Judith (150 B.C.)      Judith 
5. Maccabees (110 B.C.)     I-Maccabees 
6. Maccabees (110-70 B.C)    II-Maccabees 
7. Baruch (150-50 B.C.)     Baruch (chaps.1-5) 
 Letter of Jeremiah (300-100 B.C.) Baruch (chaps.6) 
8. Addition to Esther (140-130 B.C.) 10:4-16:24 
9. Prayer of Azariah (1 or 2 cent. B.C.) Daniel 3:24-90 (song of 3 young men) 
10. Susanna (1 or 2 cent. B.C.)   Daniel 13 
11. Bel and the Dragon (100 B.C.)  Daniel 14 

 
Có 3 sách n»a, nhÜng Çã loåi bÕ trong giáo h¶i nghÎ “Council of Trent” (1546).  3 sách Çó là 

“Prayer of Manasseh”; III và IV-Esdras (sách I và II-Esdras trong Kinh Thánh Công-Giáo là Êxatê và 
Nêhêmi) 
 
 ñây là nh»ng lš do mà Tin Lành không chÃp nhÆn sách Ngøy Kinh: 

a.  Kinh Thánh TÀn Ð§c không có l©i trích th£ng tØ nh»ng sách Ngøy Kinh. 
b.  Sách Ngøy Kinh không có trong bän chánh Kinh Thánh Hebrew và cÛng không có 

trong các bän “Bäy MÜÖi” (Septuagint) trÜ§c th‰ k› thÙ TÜ sau Công Nguyên (4th 
century A.D.) 

c.  Sách Ngøy Kinh không ÇÜ®c nhÆn là “L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i” cho Ç‰n khi giáo h¶i 
nghÎ “Council of Trent” (1546 A.D.) Có nghïa là 1,600 næm sau khi nh»ng sách nÀy 
ÇÜ®c vi‰t. 

d.  M¥c dù sách Ngøy Kinh có tìm ÇÜ®c ª hang Qumran (the Dead Sea Scrolls), nhÜng 
nh»ng sách giäi Kinh (commentaries) tåi Çây, không chú giäi Ç‰n sách Ngøy Kinh, mà 
chÌ chú giäi vŠ nh»ng sách trong Kinh Thánh mà thôi. 

 
Nhà h†c giä Geisler và Nix (A General Introduction to the Bible) có ÇÜa ra m¶t sÓ ÇiŠu 

kiŒn Ç‹ ch†n l¿a vào tiêu chuÄn cûa Kinh-thánh Tân-Ü§c hay là  ÇÜ®c cho là l©i cûa ñÙc 
Chúa Tr©i. 

a.  Quy‹n sách Çó có quyŠn th‰ không? -  nó có Ç‰n tØ bàn tay ñÙc Chúa Tr©i hay 
không? (l©i cûa nó có nhÜ là “ñÙc Chúa Tr©i vån quân phán” hay không?) 

b.  Quy‹n sách Çó có l©i tiên tri không?  - nó có phäi ÇÜ®c vi‰t bªi tôi t§ cûa ñÙc 
Chúa Tr©i hay không? 

c.  Quy‹n sách Çó có ch¡c thÆt không? - (các cha cûa chúng có luÆt nhÜ vÀy: “N‰u 
anh nghi ng©, thì hãy bÕ nó Çi. ”  ñiŠu nÀy tæng thêm "hiŒu l¿c cûa s¿ nhÆn rõ 
vŠ tiêu chuÄn cûa nh»ng quy‹n sách Çó.") 
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d.  Quy‹n sách Çó có næng l¿c không? - l©i cûa nó có quyŠn næng cûa ñÙc Chúa 
Tr©i Ç‹ thay Ç°i Ç©i sÓng hay không? 

e.  Quy‹n sách Çó có ÇÜ®c sÜu tÆp, nhÆn, Ç†c và sº døng hay không? - nó có 
chÙng nhÆn bªi dân s¿ cûa ñÙc Chúa Tr©i hay không? 

f.  Các sÙ ÇÒ chÙng nhÆn nhau là l©i Kinh-thánh C¿u-Ü§c. Ch£ng hån nhÜ: 
Phi-e-rÖ chÙng nhÆn nh»ng lá thÖ cûa Phao-lô là Kinh Thánh (II-PhierÖ.3:15-
16). 
Giu-Çe chÙng nhÆn l©i cûa Phi-e-rÖ là Kinh Thánh (GiuÇe.17-18 và II-
PhierÖ.3:3). 
Phao-lô chÙng nhÆn l©i cûa Lu-ca là Kinh Thánh (I-Timôthê.5:18b và 
Luca.10:7). 

 
 

PhÀn bi‰t thêm. 
Ngoài nh»ng sách Ngøy kinh còn có nh»ng sách “Pseudepigrapha” n»a.  Nh»ng sách 

“Pseudepigrapha” nÀy không có trong Kinh Thánh Tin lành và Thiên Chúa giáo. 
Có khoäng hÖn 50 sách Pseudepigrapha: tên cûa nó Ç‰n tØ ch» Hy-låp có nghïa là “sách 

giä måo”.  Nh»ng sách “sách giä måo” nÀy vi‰t vào khoäng gi»a th©i kÿ C¿u Ð§c và Tân 
Ð§c, nh»ng sách này dùng nh»ng danh nhân nhÜ là AÇam, Hênóc, Môise, Tin Lành cûa 
NicôÇem, Banaba, Batêlêmy, Anhrê, lá ThÖ cûa Phaolô cho ngÜ©i LaoÇixê,  s¿ khäi thÎ 
(apocalypse) cûa Êtiên và nh»ng danh nhân n°i ti‰ng khác trong Kinh Thánh. 

Trong t¿ Çi‹n Kinh Thánh “Unger” ÇÜa ra 4 lš do nh»ng sách “Pseudepigrapha” 

không Çåt Çû tiêu chuÄn Ç‹ ÇÜa vào Kinh-Thánh: 
a.  Nh»ng sách nÀy ghi chép sai lÀm nhiŠu vŠ lÎch sº, ÇÎa lš và và niên bi‹u. 
b.  Nh»ng sách nÀy dåy sai lÀm vŠ Çåo lš và khuy‰n khích th¿c hành nh»ng viŒc 

trái nghÎch v§i Kinh-thánh. 
c.  Nh»ng sách nÀy cÆy vào các loåi væn phÄm khác và nêu lên s¿ nhân tåo cûa 

nh»ng ÇŠ tài và ki‹u mÄu cûa nó khác v§i Kinh-thánh. 
d.  Nh»ng sách nÀy thi‰u Çi‹m Ç¥c biŒt vŠ s¿ “divine character” mà Kinh-thánh 

có, ch£ng hån nhÜ quyŠn næng trong l©i tiên tri “poetic and religious feeling”. 
 


