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>> Nhưng dẫu trong thời đại điện
tử, những bức thư đặc biệt vẫn
được viết trên giấy để bày tỏ giá
trị và tầm quan trọng của chúng.
Bạn không thể tưởng tượng được, ví dụ, bạn
nhận được một email mời đến dự một hôn lễ
hoàng gia!
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Bạn hãy vui lòng dành thời gian cho lá thư đặc biệt
này. Lá thư này rất quan trọng. Vậy hãy đọc nó một
cách cẩn thận, bạn sẽ không hối tiếc khi dành thời
gian cho nó!
Bạn sẽ tìm thấy thông tin đáng kinh ngạc về:
> Nhiều những lá thư quý báu khác
> Tài liệu có ý nghĩa nhất trên thế giới
> Thông điệp vĩ đại nhất mọi thời đại với
tính chính xác và sự thích hợp vô cùng ấn
tượng cho thời đại ngày nay

Kinh Thánh Thư gửi tới cá nhân bạn
Kinh Thánh giống một thư gửi bằng
đường hàng không – nguồn gốc của
nó là từ thiên đàng.
Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo tuyệt vời của cõi vũ trụ
Ngài ban sự sống cho bạn và Ngài hoàn toàn biết về
bạn. Bạn không hề tình cờ có mặt trên đất
Ngài đang tìm kiếm mối tương giao với bạn và Ngài
muốn bày tỏ tình yêu của Ngài cho bạn qua ‘bức thư’
của Ngài

Lá thư quý giá hơn, chính là
Kinh Thánh, đây là một thông
điệp trực tiếp mà Đức Chúa
Trời gửi đến cho riêng bạn
>>> Bạn sẽ nhận được ơn phước vĩ
đại từ Kinh Thánh nếu bạn mở ra và
đọc nó
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Bạn chưa biết đến bức thư của Đức Chúa Trời? Có lẽ nó ở
chỗ nào đó trong nhà bạn, mà chưa ai đọc
Bạn sẽ không ném đi bức thư của riêng mình như vậy phải
không? Bạn sẽ đọc nó với niềm hứng thú. Vậy, hãy mở lá thư
Đức Chúa Trời gửi cho bạn – hãy đọc Kinh Thánh!
Nếu bạn chưa có Kinh Thánh, chúng tôi
rất vui được tặng Kinh Thánh đến bạn.
Trang cuối của quyển sách nhỏ này, bạn
sẽ tìm được địa chỉ liên lạc của chúng
tôi
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Một lá thư đặc biêt
.
Vâng, bạn đã hiểu đúng: Kinh Thánh, Lời của Đức
Chúa Trời, điều đó có nghĩa là, tựa đề “Thư gửi bạn” là
rất phù hợp. Lý do khiến cho lá thư đặc biệt này quan
trọng vì chính Đức Chúa Trời là tác giả.
Bạn có thể phản biện rằng: “Nhưng Kinh Thánh được
viết bởi 40 người từ nhiều thế kỷ trước. Mà tên của họ
thường không được đề cập.”
Vâng, đúng như vậy. Tuy
nhiên Đức Chúa Trời đã
trực tiếp truyền tải sứ điệp
của Ngài đến từng tác giả:

Đức Chúa Trời dùng những khả năng của họ,
học vấn, nền tảng văn hoá, nền tảng xã hội và
thậm chí cả cách viết của họ
>>> Họ viết ra những lời mà Đức Chúa Trời
muốn họ viết.
Sáng-thế Ký
Điều đó được gọi là “cảm thúc”
Xuât Ê-díp-tô Ký
Lê-vi Ký

Những sách của
Kinh Thánh:
> Kinh Thánh gồm 2 phần:
> Cựu ước (39 sách)
> Tân ước (27 sách)
> Tân ước gồm có:

“Vì không có lời tiên tri
nào đến bởi ý người,
nhưng người ta được
Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra
từ Đức Chúa Trời.”
Kinh Thánh – II Phi-e-rơ 1: 21
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> Bốn sách Phúc Âm
> Sách Công vụ các sứ đồ
> Hai mốt bức thư
> Sách Khải huyền
Kinh Thánh cho bạn những câu trả lời cho
những câu hỏi trong cuộc sống
Đọc Kinh Thánh, bạn sẽ có cơ hội được
kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời
đem lại những biến đổi tích cực trong đời
sống mình

Dân-số Ký
Phục-truyền Luật-lệ Ký
Giô-suê
Các Quan Xét
Ru-tơ
1 Sa-mu-ên
2 Sa-mu-ên
1 Các Vua
2 Các Vua
1 Sử Ký
2 Sử Ký
E-sơ-ra
Ma-thi-ơ
Nê-hê-mi
Mác
Ê-xơ-tê
Lu-ca
Gióp
Giăng
Thi-Thiên
Công-vụ các Sứ-đồ
Châm-ngôn
Rô-ma
Truyền-đạo
1 Cô-rinh-tô
Nhã-ca
2 Cô-rinh-tô
Ê-sai
Ga-la-ti
Giê-rê-mi
Ê-phê-sô
Ca-thương
Phi-líp
Ê-xê-chi-ên
Cô-lô-se
Đa-ni-ên
1 Tê-sa-lô-ni-ca
Ô-sê
2 Tê-sa-lô-ni-ca
Giô-ên
1 Ti-mô-thê
A-mốt
Tít
Áp-đia
Phi-lê-môn
Giô-na
Hê-bơ-rơ
Mi-chê
Gia-cơ
Na-hum
1 Phi-ê-rơ
Ha-ba-cúc
2 Phi-ê-rơ
Sô-phô-ni
1 Giăng
A-ghê
2 Giăng
Xa-chi-ri
3 Giăng
Ma-la-chi

Giu-đe
Khải Huyền
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“Thế hệ Đầu Cúi Xuống”
Bạn cũng thuộc về thế hệ này chứ? Hay
thuật ngữ này không có ý nghĩa gì với
bạn? Bạn có luôn sống với đầu của
mình cúi xuống, nhìn chằm chằm vào
điện thoại thông minh hoặc máy tính?
Lên mạng mọi lúc, mọi nơi khiến bạn bị
ngập lụt bởi trận lũ thông tin từ Internet.
Còn gì khác không ngoài lướt, chat và nhắn
tin? Hàng giờ vùn vụt trôi qua và cảm xúc của bạn bị
dội bom – và lẽ dĩ nhiên tâm hồn của bạn bị ô nhiễm. Không
những thế, thú tiêu khiển này làm bạn xao lãng không thể
suy ngẫm về Chúa và sứ điệp Ngài dành cho bạn.

L ờ i khuyên :

Nếu bạn muốn nhận biết Chúa một cách cá nhân, bạn không
thể bỏ qua Kinh Thánh. Bạn cần không gian yên tĩnh xung
quanh khi đọc Kinh Thánh. Vì thế, hãy tắt tất cả những gì có thể
làm phiền bạn trong thì giờ này. Bạn sẽ rất ngạc nhiên việc đó
đem lại nhiều ích lợi như thế nào. Những suy nghĩ của bạn sẽ
được ảnh hưởng một cách tích cực và trong sáng mà trước đó
bạn chưa bao giờ từng kinh nghiệm.
Đọc Kinh Thánh sẽ giúp bạn tìm được sự thật và nhận biết Đấng
thật sự quan tâm đến bạn, yêu bạn và muốn ban cho bạn cuộc
sống có ý nghĩa và phần thưởng
Ở trang 62&63, bạn sẽ tìm được những lời khuyên làm sao
để có thể đọc Kinh Thánh!
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Hãy bắt đầu đi!

Ngày nay Kinh thánh
có còn Cập nhật không?
Nhiều người tin rằng thật khờ dại khi
vẫn còn liên quan đến “một quyển
sách cổ lỗ từ thời xưa”. Lối suy nghĩ đó
khiến cho những người hiện đại không
còn tin vào Kinh thánh nữa.
Những ý kiến đó thường được ủng
hộ bởi những phương tiện truyền
thông và được chấp nhận cách dễ dàng
không chút hoài nghi.
Tuy nhiên, sự nhận thức sai lạc này
khiến cho sự thông minh và những lập
luận logic chối bỏ Kinh Thánh.
Những trang kế tiếp bạn sẽ tìm được
rất nhiều sự thật xác nhận cho sự phù
hợp và ý nghĩa của Kinh Thánh.

“Những ai nghe
và giữ lời Đức Chúa Trời còn
có phước hơn.”
Kinh Thánh – Luca 11: 28
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Một phép lạ của giai điệu
Một trong những sự hiểu biết sơ sài của
tôi là một nhạc công có thể chơi được
một số những nhạc cụ. Anh ấy dùng
máy vi tính để ghi âm và tạo ra rất nhiều
sản phẩm nghệ thuật.
Anh ấy giải thích: “Trước tiên, tôi dùng
kèn ô-bao (oboe) và chơi giọng cao
(soprano). Đây là rãnh âm thanh đầu
tiên được ghi âm lại.
Ở rãnh âm thanh thứ hai, tôi thu giọng thấp (alto)
mà không xoá phần ghi âm đầu tiên. Đây là cách
tôi thu thêm sáu loại nhạc cụ khác nữa, cho đến
tận âm thanh trầm nhất (bass).
Tám loại nhạc cụ kết hợp với nhau. Bạn có muốn
nghe tác phẩm âm nhạc đó?
Thứ mà chúng ta được nghe sau đó là một bản hoà âm
tuyệt vời. Thật khó tin rằng chỉ một người nhạc công lại có thể
tạo ra được một tác phẩm như vậy!
Điều này cũng giống như cách Kinh Thánh được viết nên. Có
hơn 40 người viết Kinh Thánh. Tất cả đều được cảm thúc bởi
một tác giả mà không gì có thể so sánh được, Đức Chúa Trời,
Đức Thánh Linh của Ngài là Đấng khiến cho 40 “nhạc cụ” này
hoà quyện với nhau.
Mỗi sách trong Kinh Thánh đều có tính cách riêng,
nhưng tất cả đều hoà quyện nhịp nhàng với nhau theo
chương trình của Đức Chúa Trời.
Đây là một trong những kì quan đáng kinh ngạc của
Kinh Thánh!
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>>> Hãy đọc Kinh Thánh để khám
phá ra giai điệu hoà hợp tuyệt vời

Chờ đợi
vô ích...
Một người nọ không quan tâm chút nào về Kinh Thánh,
muốn thuyết phục một Cơ đốc nhân trẻ tuổi rằng Kinh
Thánh đã lỗi thời và mâu thuẫn với những khám phá
hiện đại. Ông ấy muốn gửi cho anh ta một số chủ đề
khoa học và triết học về vấn đề này.
Tuy nhiên người trẻ tuổi không hề bị lay chuyển trong
đức tin. Anh trả lời: “Nếu ông có bất cứ điều gì tốt
hơn Bài giảng trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), hoặc câu
chuyện nào hay hơn câu chuyện ‘Người Sa-ma-ri
nhân lành’, ‘Con trai hoang đàng’ hoặc ‘Người
đàn bà bên giếng Si-kha’ (Lu-ca 10 và 15, Giăng 4);
nếu ông có bất cứ niềm khích lệ nào lớn hơn Thi thiên
23 hoặc điều bày tỏ nào về tình yêu của Đức Chúa Trời
dành cho tôi tốt hơn món quà là chính Chúa Giê-xu
Christ Con của Ngài, hoặc ông có thể cho tôi sự
miêu tả nào về cõi tương lai đời đời rõ ràng hơn
Kinh Thánh: xin vui lòng gửi cho tôi càng sớm càng
tốt!”
Chàng trai trẻ chờ đợi câu trả lời cách vô ích.
Không có quyển sách nào có thể so sánh với
Kinh Thánh. Lý do rất đơn giản: Kinh Thánh là
quyển sách của Đức Chúa Trời.
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Cách mà Kinh Thánh
đ ến với chúng ta
3000 TCN

Các tác giả đã viết gì và viết như thế nào?
5000 năm trước nếu ai đó muốn viết một “lá thư”, người đó sẽ
không dùng giấy và mực. Thời đó người ta dùng một loại được gọi
là chữ hình nêm – những dấu hiệu và biểu tượng được khắc vào
những khuôn nhỏ bằng đất sét, rồi sau đó những khuôn này được
phơi khô hoặc nung trong lò.
Trong quá trình khai quật ở những thành phố cổ ở Sy-ri và I-rắc
ngày nay, hàng ngàn những khuôn đất sét như vậy đã được tìm thấy.

Ngoài đất sét, đá hoặc gỗ, con người trong
những thế kỷ sau đó đã viết lên giấy cói, đó
là được sản xuất từ cùi của cây cói. Sau đó
người ta viết lên giấy da (da động vật được
làm đặc biệt), được làm thành cuộn.

Đây là cách Đức Chúa Trời chăm sóc
trong một sự sai lầm kỳ diệu mà
vào thời điểm Kinh Thánh được viết
ra ,bởi những lời viết thư thân yêu,
nhưng rất hữu dụng.

Viết, thu thập và lưu trữ

1000 TCN.

Những loại chữ viết cổ này có một bất lợi rất lớn: chúng bao gồm hàng
trăm biểu tượng. Chỉ đến năm 1500 TCN thì bảng chữ cái mới được phát
minh.
Với những thay đổi lớn, bảng chữ cái này đã nhanh chóng lan rộng từ
năm 1000 TCN. Bảng chữ cái cổ đó là nền tảng của bảng chữ cái La-tinh
của chúng ta ngày nay.
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Khoảng năm 400 TCN, Kinh Thánh Cựu Ước đã hoàn thành.
Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, và có một số đoạn
ngắn được viết bằng tiếng Sy-ri.
Từ thời điểm Chúa Giê-xu chịu chết và thăng thiên cho đến
cuối thế kỉ I, những sách và thư tín trong Kinh Thánh Tân Ước
được viết bằng tiếng Hy-lạp - thứ tiếng rất phổ biến trong thời
kì đó.

100 SCN

1500 TCN

Gần như vào cùng thời điểm đó, người Ai-cập đã phát triển một loại chữ
tượng hình và biểu tượng khác, mà ngày nay người ta cũng tìm thấy được
trong các kim tự tháp. Những nhà ngôn ngữ học đã phải mất hàng thế
kỷ để giải mã những loại chữ viết cổ nhất của nhân loại.

Qua tuyển dân của Chúa, một số sách Cựu Ước đã được thu
thập và lưu trữ cẩn thận.

400 TCN

Môi-se là một trong những tác giả đầu tiên của Kinh Thánh.
Một vài lần chúng ta đọc thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho ông
nhiệm vụ viết lại những gì đã xảy ra.

Môi-se qua đời khoảng năm 1400 TCN, vậy chúng ta có thể
tính rằng Kinh Thánh được viết trong khoảng 1500 năm.
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Hoàn tất và Kết luận

Từ rất sớm, những Cơ đốc nhân đầu tiên bởi sự
dẫn dắt của Đức Thánh Linh đã nhận biết những
sách nào thuộc về Kinh Thánh và sách nào thì
không. Họ có một tiêu chuẩn rõ ràng trong sự
nhận biết một cuốn sách và do đó họ có thể
phân biệt những cuốn sách thật (theo quy tắc
giáo hội) và sách nào thì không (sách giả mạo)

Martin Luther đã phán xét những cuốn sách giả mạo này, ông nói chúng không
thể “được xem như bình đẳng với Kinh Thánh”. Nếu đọc những cuốn sách giả này,
bạn sẽ thấy chúng có những ý hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh.
Có thể tìm thấy những truyện thần thoại về Chúa Giê-xu và các sứ đồ, những thư
tín giả mạo từ những nhân vật trong Kinh Thánh, những lỗi về lịch sử và địa lý
trong những sách giả đó. Năm 1545, trong Hội đồng của tháng cầu kinh, những
quyển sách giả này đã được công bố một cách sai lầm rằng chúng “bình đẳng”
với Kinh Thánh. Đó là một trong số nhiều điều khác nhằm ủng hộ học thuyết sai
lầm của Hội đồng đó. Điều đó cho thấy Những Sách giả không được Đức Thánh
Linh soi dẫn. Đó là lý do vì sao bạn chỉ nên đọc Kinh Thánh mà thôi.
Lời của Đức Chúa Trời bao gồm những sách
khác nhau được lựa chọn cẩn thận dưới sự dẫn
dắt của Đức Thánh Linh, Kinh Thánh đã được
hoàn tất cho mọi thời đại.
Rất đúng khi gọi Kinh Thánh là Lời Thánh, bởi vì Kinh
Thánh đến từ Đức Chúa Trời chứ không từ loài người.
Thậm chí, ngày nay Kinh Thánh là thẩm quyền cao
nhất của đức tin và đời sống của chúng ta.

“Trời đất sẽ qua, nhưng Lời Ta nói
chẳng bao giờ qua đi.”
14

Kinh Thánh Ma-thi-ơ 24: 35

Những bản vi ết
tay đáng tin cậy
Có hơn 5000 bản viết tay
và những bản thảo của
Kinh Thánh Tân ước được
viết bằng tiếng Hy-lạp đã
được bảo quản. Bản viết tay
thông dụng nhất là Bản Viết Một bản thảo khác biệt không thể gây nên sự nghi
Núi Si-nai, đây vẫn là bản
ngờ về lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh
Tân Ước.
Kinh Thánh tiếng Hy-lạp
được bảo quản trọn vẹn từ
thế kỉ thứ 3 từ khi được tìm thấy bởi học giả Constantine von Tischendorf trong Tu Viện Thánh Catherine ở
Bán đảo Si-nai vào năm 1859. Bản Kinh thánh vô giá này
không chỉ có một phần Kinh Thánh Cựu Ước mà còn
bao gồm trọn bộ Kinh Thánh Tân Ước với 27 sách.
Thêm vào những bản viết tay và bản thảo khác nhau
của Kinh Thánh Tân Ước, là khoảng gần 9000 bản
dịch cổ từ nguyên gốc. Cùng với 36,000 đoạn
trích dẫn Kinh Thánh từ Nhà Thờ Các Tổ Phụ, điều đó
dẫn đến sự dựng lại gần như 100% bản nguyên gốc qua
sự khảo sát tỉ mỉ và chuyên sâu

Sự chính xác của những bản thảo Kinh Thánh
viết tay qua hàng thiên niên kỷ là vô song
15

Dãy hang Qumran

Vào mùa xuân năm 1947, một cậu bé từ bộ tộc Bedouin,
đang khi đi tìm một con dê đi lạc, đã khám phá ra lối vào
một hang động bí mật trên dãy đồi Qumran lởm chởm về
phía Tây của bờ biển Chết.
Cậu bé ném một hòn đá vào miệng hang. Cậu rất ngạc
nhiên khi nghe thấy tiếng bình đất vỡ. Cậu tự nhủ không
biết đó là gì.
Với sự tò mò, cậu bé tìm đến hang động bí mật và đã tìm
thấy những bình đất chứa đựng những cuộn da được bọc
bằng vải bạt. Những cuộn da cổ này là những bản viết tay
vô giá vẫn còn trong tình trạng tốt một cách đáng ngạc
nhiên mặc dù đã sau 1900 năm.
Cậu bé chăn chiên này đã lấy một cuộn da và rất ngạc
nhiên khi thấy những nhà khảo cổ vô cùng thích thú. Một
cuộc săn lùng những bản thảo vô giá này đã nổi lên giữa
những nhà khảo cổ và những học giả tham lam.

Masoretic là bản trước đó 1000 năm (bản tiếng Hê-bơ-rơ
của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ), những học giả ngạc nhiên khi
khám phá ra rằng về cơ bản là không có sự khác biệt!
Những bản thảo này trùng hợp với nhau chính xác một
cách đáng sửng sốt.
Bởi vì bản thảo của những cuộn da này không được dịch
lại, tất cả những nhà nghiên cứu Kinh Thánh đã từng
tuyên bố rằng sách Ê-sai đã được biên soạn hàng thế kỷ
và không chính xác thì đều rút lại và bác bỏ lời tuyên bố
đó.
Trong số những bình đất được tìm thấy trong hang động
Qumran, có khoảng 250 cuộn da chép Kinh Thánh Cựu
Ước. Điều này minh chứng rằng các bản thảo viết tay
được sao chép lại với sự chính xác khác thường.

Đức Chúa Trời đã gìn giữ Lời của Ngài để
chúng ta có được Kinh Thánh nguyên bản.
Lời Chúa là vầng đá: không thể bị đổi dời

Giá trị của những cuộn da này tăng lên hàng triệu đô-la.
Sự khám phá gây xúc động từ những hang động Qumran
này khiến các học giả trên thế giới bước vào hành động.
Đối với chúng ta, cuộn sách Ê-sai là quan trọng nhất vì nó
là bản sao hoàn hảo cổ nhất của Kinh Thánh
Không hề có chút nghi ngờ nào về tính xác thực của
bản thảo đã được viết vào thế kỉ II SCN. Khi so sánh
sách Ê-sai của bản thảo này với bản
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“Nhưng Lời Chúa
tồn tại đời đời.”
Kinh Thánh - I Phi-e-rơ 1: 25
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Xuất bản Kinh Thánh
<<Quá khứ và Hiện tại>>
Hơn 500 năm trước, sự phát triển
ngành in đã thay đổi thế giới. Trước
đó, để có một quyển Kinh Thánh
người ta phải chép tay, việc này mất
rất nhiều thời gian và gặp nhiều rủi ro.
Để giữ lại được bản gốc, điều cần
thiết là phải biết được bản thảo cổ
nhất vì khi sao chép từ bản này sang
bản khác sẽ rất dễ mất đi tính chính
xác.

Nhiều khám phá về những bản thảo chứng minh
được những điều đáng kinh ngạc: hơn 3000 bản
thảo cũ của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ trùng khớp chính
xác với nhau, điều đó xác nhận được bản phổ biến
nhất.
18

Những phần cổ nhất của Kinh Thánh, đã được ghi
chép lại từ khoảng 3500 năm trước, đã được chép
tay lại hoàn toàn chính xác cho thời đại của chúng ta.
Điều đó đã có thể đạt được như thế nào? Với lòng
kính sợ trước Lời của Chúa, những người Giu-đa đã
tuân theo rất nhiều nguyên tắc để chắc chắn rằng
sự sao chép được chính xác. Ví dụ, từng chữ cái hoặc
từng từ đều được đếm và kiểm tra thường xuyên.
Ngày nay, số lượng lớn Kinh Thánh
được xuất bản tiết kiệm cả thời
gian lẫn tiền bạc bởi những cửa
hàng in ấn hiện đại.

“Bấy giờ,
Lời Đức Chúa Trời
tiếp tục gia tăng
và ngày càng phát triển.”
Kinh Thánh - Công vụ 12: 24
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Kinh Thánh và Khoa Học

Làm sao để một quyển sách được ghi chép từ cổ xưa
như vậy, với nội dung về thiên nhiên và lịch sử lại vẫn
luôn luôn đúng? Tại sao những khả năng khám phá của
khoa học không thể bác bỏ được Kinh Thánh?
Có vô số ví dụ cho thấy khoa học hiện đại phải mất rất
nhiều thời gian mới bắt kịp được với Kinh Thánh. Dưới
đây là hai trong số những ví dụ đó:

Vì lẽ đó, khoa học bắt buộc phải đồng ý với Kinh Thánh
trải qua rất nhiều năm sau khi tiếp tục tìm tòi và khám phá.
Cũng vậy, những lời tuyên bố trong Kinh Thánh không hề
mâu thuẫn với những sự thật mà khoa học và khảo cổ học
đã chứng minh được

Phải chăng trái đất tròn?

Đức Chúa Trời không bao giờ phán trái đất tròn
như chiếc đĩa hay mặt trời xoay quanh trái đất.
Đây là điều đã được các nhà khoa học tin chắc
từ rất lâu nay.
Ngược lại, Chúa phán trong một sách cổ nhất của
Kinh Thánh, Gióp 26: 7 “Chúa trải phương Bắc ra trên
vùng trống, treo trái đất lơ lửng trong không gian.”

Thỏ phải chăng là giống nhai lại?
Lê-vi-ký 11: 4&6 có chép: “Tuy nhiên trong các
loài nhai lại…, các con không được ăn…con
thỏ rừng, vì nó nhai lại…”
Lời phán của Chúa về con thỏ rừng là loài nhai lại
được xem như lời công bố sai trong rất nhiều thế
kỷ qua.
Tuy nhiên, vào thế kỷ XIX, các nhà khoa học đã
khám phá ra rằng thỏ rừng có hai cách bài tiết
khác nhau. Một trong số đó là nhai lại để nhận
được những dưỡng chất quan trọng.
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Có thể có khác biệt nào chăng?

Không lẽ Đức Chúa Trời - Đấng sáng tạo nên vũ
trụ và ban Lời của Ngài (Kinh Thánh), lại mâu
thuẫn với chính mình? Không hề như vậy, cả hai
sự bày tỏ này đều đến từ Chúa, SỰ SÁNG TẠO và
LỜI, cả hai xác nhận lẫn nhau.
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Sứ điệp của Kinh Thánh
> Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn
“Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh
Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa
Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ”
Kinh Thánh- Sáng thế ký 1: 27

Bạn là tạo vật của Đức Chúa Trời. Trên cả thế giới này không có
thêm một người thứ hai như bạn (duy nhất). Thêm vào đó, thân
thể của bạn và mọi chức năng của nó: não, thân thể, nội tạng –
tất cả đều được Đức Chúa Trời tạo dựng nên cách tinh xảo. Không
có dấu hiệu về thời gian và cơ hội – như giả thuyết tiến hoá đã
tuyên bố. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người “theo hình
ảnh của Ngài” để đại diện cho Ngài trong sự sáng tạo này.

Tuy nhiên, loài người đã phạm tội
và quay lưng lại với Đức Chúa Trời.

> Đức Chúa Trời cũng phân loại bạn là
“tội nhân”
“…Không phân biệt ai cả, vì mọi người đều đã phạm
tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời.”
Kinh Thánh – Rô-ma 3: 22&23

Phạm tội có nghĩa là hành động bất tuân đối với Đức Chúa Trời.
Tội là tội dầu nó là việc làm tất cả đều thấy, hoặc trong lời nói,
hoặc chỉ là trong suy nghĩ. Chúa Giê-xu phán rằng việc ghét
một người cũng bị kể như tội giết người!
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> Đức Chúa Trời sẽ là Quan án của bạn
“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần,
rồi chịu phán xét.” Kinh Thánh – Hê-bơ-rơ 9: 27
Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết và công chính. Vì vậy một
ngày nào đó Ngài sẽ phán xét mọi sự không phù hợp với bản
tính của Ngài. Kinh Thánh công bố rõ ràng không thể nhầm
lẫn rằng bất cứ ai qua đời mà không nhận được sự tha tội đều
sẽ phải chờ đợi sự phân rẽ đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Không
giống như thiên đàng là nơi ở của những người có mối tương
giao với Chúa Giê-xu, sẽ có một nơi mà Kinh Thánh gọi là “âm
phủ” hoặc “hồ lửa”. Đức Chúa Trời sẽ không ở đó, và sẽ không
có khả năng nào có thể liên lạc với Chúa trong nơi đó.

Nhưng có một hi vọng!
> Đức Chúa Trời quá quan tâm đến bạn
“Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta
đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai
Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con
ấy mà được sống.”
Kinh Thánh– I Giăng 4: 9
Thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha là nơi Chúa Giê-xu phải trải
qua hình phạt bằng cách chịu những đau đớn khủng khiếp.
Ngài bị Đức Chúa Trời lìa bỏ tại thập tự giá vì Ngài gánh thay
tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng được
điều mà Chúa Giê-xu đã phải chịu trong khi Ngài không hề có
tội

Bạn có thấy

Chúa yêu bạn nhiều
chừng nào?
23

Sự cứu giúp của
Đức Chúa Trời + Sự Cứu rỗi
Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa
không thể chấp nhận những nỗ lực mà chúng ta cố
thực hiện để cải thiện bản thân. Đức Chúa Trời trong sự
thánh khiết và trong sạch của Ngài sẽ phán xét những
điều ác. Chỉ có duy nhất một con đường: chúng ta phải
tiếp nhận sự cứu rỗi đến từ chính Đức Chúa Trời.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương
thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài,
hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị
hư mất mà được sự sống đời đời.”
Kinh Thánh - Giăng 3:16

Để bày tỏ Đức Chúa Trời – Đấng Tạo Hoá cho chúng ta,
Chúa Giê-xu đã trở thành người và đến thế gian với loài
người.

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là
thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta
và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.”
Kinh Thánh – I Giăng 1: 9

Chúa Giê-xu sống! Ngài đã sống lại từ cõi chết và
trở về trời.
Tin tức tốt lành này đã được rao truyền từ hơn
2000 năm nay. Bởi đó, sự cứu rỗi được ban cho tất
cả mọi người. Bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu – là
Đấng Cứu rỗi duy nhất – sẽ thoát khỏi sự phán xét
đời đời của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai tiếp nhận sự
cứu chuộc của Chúa Giê-xu bởi đức tin sẽ được
xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời
“Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc
trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công
chính mà không phải trả một giá nào.”
Kinh Thánh– Rô-ma 3: 24

Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho
chúng ta. Ngài chứng tỏ tình yêu đó bằng cách chết
thay cho bạn trên thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha. Ngài
là Đấng chịu thay cho bạn, Ngài nhận lấy hình phạt về
tội lỗi của bạn trên chính Ngài – nếu bạn tin nhận Ngài.
Nếu bạn tiếp nhận điều này bởi đức tin và
xưng tội của mình với Đức Chúa Trời, Ngài
sẽ ban cho bạn sự tha tội và sự sống đời đời.
24
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Những lời hứa thiêng liêng
Để tổng kết lại lá thư thiêng liêng, Kinh Thánh chép:

1.

2.

Đức Chúa
Trời là
thánh khiết

> Ngài sẽ phán xét
và hình phạt tội lỗi

Đức Chúa
Trời là tình
yêu thương

> Ngài muốn tha thứ cho
bạn mọi tội lỗi của bạn

Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho bạn vì Con Một của Ngài
- Chúa Giê-xu đã nhận lấy hình phạt của tội lỗi trên chính
Ngài và làm thoả mãn mọi yêu cầu của Đức Chúa Trời thánh
khiết.
Tuy nhiên, để nhận được sự tha tội một cách cá nhân, bạn
phải đến với Chúa với sự ăn năn chân thành, xưng mọi tội
lỗi và tin rằng Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá cho bạn,
Ngài là Đấng Cứu Chuộc của bạn và Ngài cứu rỗi bạn.

Sau đó Đức Chúa Trời có hơn 1000 lời hứa
g
không thể thay dời sẵn dành cho bạn tron
h.
Lời của Ngài, Kinh Thán

Bạn có thể thấy một số lời hứa dưới đây>>>
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“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời;
ai không chịu tin Con,
thì chẳng thấy sự sống đâu,
nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời
vẫn ở trên người đó.”
Kinh Thánh – Giăng 3: 36

“Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta,
thì được sự sống đời đời,
và không đến sự phán xét, song vượt
khỏi sự chết mà đến sự sống.”
Kinh Thánh – Giăng 5: 24

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,
thì Ngài ban cho quyền phép trở nên
con cái Đức Chúa Trời,
là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”
Kinh Thánh – Giăng 1: 12

“Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi.
Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi,
ngươi thuộc về Ta.”
Kinh Thánh – Ê-sai 43: 1
27

Người con trai hoang đàng

Một câu chuyện từ Kinh Thánh

Một người kia có hai
con trai. Người em nói
với cha: ‘Thưa cha, xin
chia cho con phần tài sản
thuộc về con.’ Và người
cha đã chia gia tài cho
chúng. Chẳng bao lâu,
người em tóm thu hết của
cải và đi đến một nơi xa;
ở đó, nó ăn chơi phóng
đãng, phung phí tài sản
mình. Khi đã tiêu sạch của
rồi, trong xứ xảy ra một
nạn đói lớn và nó bắt đầu
lâm vào cảnh túng thiếu.
Nó phải đi làm mướn cho
một người dân bản xứ
và bị sai ra đồng chăn
heo. Nó ước ao lấy vỏ
đậu của heo ăn mà ăn cho
no nhưng chẳng ai cho.
Bấy giờ nó mới tỉnh ngộ,
tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu
người làm mướn cho cha
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ta được ăn bánh dư dật
mà ở đây ta phải chết đói!
Ta sẽ đứng dậy trở về
cùng cha và thưa với cha:
‘Cha ơi, con đã phạm tội
với trời và với cha, không
xứng đáng gọi là con của
cha nữa. Xin cha xem con
như người làm thuê của
cha vậy.’
Nó liền đứng dậy, trở
về với cha mình. Nhưng
khi còn ở đàng xa, người
cha thấy nó thì động lòng
thương xót, chạy ra ôm
lấy cổ nó mà hôn. Người
con thưa với cha: ‘Cha
ơi, con đã phạm tội với
trời và với cha, chẳng còn
xứng đáng gọi là con của
cha nữa.’ Nhưng người
cha bảo các đầy tớ: ‘Hãy
mau lấy áo tốt nhất mặc
cho nó, đeo nhẫn vào tay,

mang giày vào chân. Hãy
bắt con bê mập làm thịt.
Chúng ta hãy ăn mừng! Vì
con ta đây đã chết mà bây
giờ lại sống, đã mất mà
bây giờ tìm lại được.’ Rồi
họ bắt đầu ăn mừng.
Bấy giờ, người con cả
đang ở ngoài đồng. Khi
về gần đến nhà, nghe
tiếng đàn ca nhảy múa,
anh ta gọi một đầy tớ
mà hỏi xem có việc gì.
Đầy tớ thưa: ‘Em cậu đã
trở về và cha cậu đã làm
thịt con bê mập, vì ông
thấy cậu ấy về được mạnh
khỏe.’ Người con cả liền
nổi giận và không chịu
vào nhà. Người cha đi
ra và khuyên dỗ chàng.
Nhưng anh thưa với cha:

‘Cha xem, đã bao nhiêu
năm con phục vụ cha,
chưa từng trái lệnh cha,
mà cha chẳng bao giờ cho
con một con dê con để
chung vui với bạn hữu.
Nhưng khi đứa con kia
của cha, là đứa đã phung
phí hết tài sản của cha
với gái mại dâm rồi trở
về thì cha lại làm thịt con
bê mập ăn mừng!’ Người
cha đáp: ‘Con ơi, con luôn
luôn ở với cha, tất cả của
cha là của con. Nhưng
đáng phải dọn tiệc và vui
mừng, vì em con đây đã
chết mà nay lại sống, đã
mất mà nay tìm lại được.”
Kinh Thánh– Luca 15: 11-32
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Người vô

Phật giáo

Hồi

Sikhisms
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Ấn độ
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giáo

D

Thuyết bất khả tri

úa giáo

Thiên Ch

Sinto

Điều này hoàn toàn trái ngược với sứ điệp cốt lõi của Kinh
Thánh mà Chúa Giê-xu công bố: “Ta là đường đi, chân lý và
sự sống. Chẳng bởi Ta không ai đến được cùng Cha” (Giăng
14: 6). Lẽ thật này lại thường bị chối bỏ ngày nay.

QURAN:

Ví dụ, sự so sánh giữa kinh Quran với Kinh Thánh bày tỏ rõ
ràng rằng “Allah của Hồi giáo” không thể là Đức Chúa Trời
của Kinh Thánh:

KINH THÁNH

Kinh Thánh: “Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những
người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những
người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức
Chúa Trời…. chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng
đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai
lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ.”

s

Có một ý kiến chung được giữ vững trên thế giới, rằng
mọi tôn giáo đều hướng về một Đức Chúa Trời, nhưng qua
nhiều cách khác nhau.

30

Kinh Quran: “Vì lời họ nói ‘quả thực, chúng tôi đã giết Đấng
Mê-si-a, Giê-xu, con của Ma-ry, sứ giả của Allah.’ Và họ đã
không giết Ngài hay đóng đinh Ngài; nhưng người khác đã làm
để Ngài giống như họ.” Kinh Quran – Surah 4

ism

Nhiều tôn giáo –
Ph ải chăng cùng thờ phượng
một Đức Chúa Trời?

“…vì vậy hãy tin vào Allah và những sứ giả của Ngài, và
đừng nói: “Ba”… Allah là Chúa duy nhất. Được tôn cao
hơn những người có con trai…”
Sách Quran - Surah 4

Kinh Thánh: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế
gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho
hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự
sống đời đời.”
Kinh Thánh – Giăng 3: 16

QURAN:

Giá

KINH THÁNH

Lão

Kinh Thánh – I Cô-rinh-tô 1: 18 & 23

Kinh Quran rõ ràng phủ nhận “Allah” có con trai, hoặc Đức Chúa
Trời Ba trong Một, và ngay cả sự kiện Chúa Giê-xu chết trên thập
tự giá! Nhưng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời
hằng sống. Vì Ngài quá yêu bạn và tôi nên Ngài đã ban Con của
Ngài như một của lễ chuộc tội – Chúa Giê-xu đã chịu đau đớn
vì cớ sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì cớ tội lỗi và Ngài đã chịu
chết. Vì thế “Allah” không thể là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh –
là Cha Chúa Giê-xu Christ.

Nhân đây: Đức tin Cơ đốc theo Kinh Thánh không
phải là một tôn giáo!

Trong nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới, con người
cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời bởi nỗ lực riêng của mình.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một Đức Chúa
Trời thánh khiết đã đến với nhân loại qua thân vị Con của
Ngài là Chúa Giê-xu Christ, để cho bất cứ ai tin nơi Ngài và
xưng tội mình với Ngài sẽ được cứu.
“Còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng
công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được
kể là công chính.” Kinh Thánh – Rô-ma 4: 5
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Nhìn vào
tương lai
Kinh Thánh cho chúng ta những
lời đáng tin cậy về tương lai.

Ngày nay chúng ta bị bao quanh bởi
những điều lo lắng và đau buồn: sự
chết, sự trái đạo đức, bạo lực, đói kém,
chiến tranh, thảm hoạ thiên nhiên,
khủng hoảng tài chính, những bi kịch, chủ nghĩa khủng bố,…!
Tuy nhiên, Chúa Giê-xu sẽ sớm trở lại! Đức Chúa Trời nói rõ cho
chúng ta qua Kinh Thánh rằng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm thì
những điều đó sẽ xảy ra. Một người đọc Kinh Thánh cũng sẽ
biết trước những điều tiếp theo:
Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian, những con người đã quay
lưng với Ngài và giờ đây đang chìm ngập trong tội lỗi. Nhưng
Chúa “ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn.
Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công
chính phán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập…” (Công
vụ 17: 30&31).

Điều này sẽ xảy ra qua Chúa Giê-xu Christ là Đấng từ trời sắp
trở lại để phán xét. Ngài – Đấng đã bị khinh rẻ và bị đóng đinh
sẽ trở lại trong sự chiến thắng và uy quyền của vị quan án cao
nhất: Đấng “đã được minh chứng Ngài là Đấng Đức Chúa
Trời đã lập lên để phán xét người sống và kẻ chết.”
(Công vụ 10: 42).

Sự phán xét là chắc chắn – nhưng vẫn có hi vọng cho bạn!
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Kinh Thánh đã tiên tri trước về sự giáng sinh, sự chết và
sự sống lại của Chúa Giê-xu nhiều thế kỉ trước đó. Chúa
Giê-xu đã ban sự sống của Ngài cho bạn, Đức Chúa Trời
ban ân điển và sự tha thứ cho bạn ngay hôm nay.
Hãy đến và thưa với Chúa ngày hôm nay –
Có thể ngày mai đã là quá muộn:

“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện;
kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” Kinh Thánh – II Cô-rinh-tô 6: 2
Hãy tiếp nhận sự ban cho của Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận được
sự cứu rỗi đời đời từ sự phán xét thiêng liêng này. Để có được
điều đó, bạn phải đến với Chúa và ăn năn tội lỗi của mình.
Lời tiên tri của Đức Chúa Trời quyền năng hoàn toàn đáng
tin cậy: không con người nào có thể làm như vậy. Hàng trăm
lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm với những bằng
chứng xác thực. Kinh Thánh đã tiên tri trước về: những đế
chế từ hàng nhiều thế kỉ trước; sự giáng sinh của Chúa Giê-xu
Christ; sự huỷ phá thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SCN; sự tản
lạc của dân Giu-đa trên khắp thế giới…
Tất cả những điều này minh chứng tính chất duy
nhất Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
Ví dụ, Kinh Thánh nói về người Do Thái (dân Y-sơ-ra-ên) trong
Phục truyền 28: 64&65: “Và Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc
ngươi trong các dân, từ cuối đầu nầy của đất đến cuối
đầu kia…Trong các nước ấy, ngươi không được an tịnh,
bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi.”
>> Bạn hãy tự suy xét xem điều này đã thực sự được
ứng nghiệm hay chưa!
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Cuộc sống thật ngắn ngủi
và qua nhanh như
một bộ phim

ải ch
Ngày hôm nay bạúan ph
Trời.

uẩn bị chính mình

để gặp Đức Ch
i Ngài?
c lẫn lữa quay trở lại vớ
Bạn vẫn muốn tiếp tụ
o bạn!
o đó sẽ là quá muộn ch
Như vậy một ngày nà

Quá tự tin
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Q uá gi à

Q uá hạ nh ph úc

Q uá muộ n

Q uá vô tư

Q uá trẻ

Q uá bậ n

Q uá lo lắ ng

V ì thế:

Hãy hoà thuận lại
vớ i Đức Chúa Trờ i
nh-tô 5: 20
Kinh Thánh – 2 Cô-ri
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Những nhận xét
nổi bật về Kinh Thánh
“Tôi đã nghiên cứu Kinh Thánh kĩ càng trong 40 năm qua
và đức tin của tôi ngày nay mạnh mẽ hơn đức tin của tôi 40
năm trước đây. Mọi lời hứa trong Kinh Thánh đều đáng tin
cậy và là sự thật.”

“Kinh Thánh vừa là tài liệu lịch sử độc nhất vô nhị vừa là
nguồn lịch sử đáng tin cậy. Kinh Thánh đã dẫn đến hàng
ngàn cuộc tìm kiếm khảo cổ và đã tạo ra nền văn học
rộng lớn dựa trên những văn hoá cổ. Kinh Thánh luôn
luôn bày tỏ sự thật dù có được xác minh hay không,
trong sự miêu tả cả những chi tiết nhỏ cho đến những
sự kiện vĩ đại.”
Dave Balsinger và Charles E. Seller, những nhà khảo cổ người Mỹ

Hudson Taylor (1832-1905), giáo sĩ ở Trung Quốc

“Tôi đọc và suy ngẫm Kinh Thánh thường xuyên, và tôi
nghĩ rằng quyển sách cũ này chứa đựng những sự đẹp
đẽ và vĩ đại trong ngôn ngữ hơn bất kì quyển sách nào,
dầu là trong bất cứ thời đại hay ngôn ngữ nào.”
Sir William Jones (1746-1794),
một trong những nhà ngôn ngữ học được ơn nhất
(ông biết 28 ngôn ngữ) và là một chuyên gia về Đông Phương

“Những từ ngữ của những triết học gia thật nghèo nàn,
đầy mâu thuẫn và không xứng đáng khi đem so sánh
với Kinh Thánh. Có thể nào một quyển sách thật đơn sơ
nhưng thật hoàn hảo như vậy lại chỉ là ngôn từ của loài
người?”
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), triết học gia
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“Kinh Thánh giúp bạn tìm thấy được những sự thật vĩ đại
vượt xa phạm vi tâm trí của loài người và cho chúng ta
thấy lý trí của loài người thật giới hạn và nông cạn.”
Charles H. Spurgeon (1834-1892), diễn giả phấn hưng

“Kinh Thánh là thông tin duy nhất từ Đức Chúa Trời mà
chúng ta có thể in ra bằng ngôn ngữ của loài người. Đây
là lý do vì sao Kinh Thánh là duy nhất và toàn bộ Kinh
Thánh là hoàn toàn đáng tin cậy.
“Không phải khoa học, triết học hay hệ tư tưởng cố gắng
xoay sở để sửa Kinh Thánh cho đúng. Tuy nhiên, ngược
lại, Kinh Thánh lại có khả năng thanh tẩy hệ thống suy
nghĩ của chúng ta.”

Giáo sư-tiến sĩ Werner Gitt, nguyên trưởng ban
thông tin và kĩ thuật tại PTB Braunschweig

Thật dễ để cho rằng Kinh Thánh là không chính
xác, nhưng để chứng minh được điều đó thì lại
là một sự hoàn toàn khác.
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Dịch từ b ản gốc
Dịch Kinh Thánh là một công việc khó. Cả tiếng Hê-bơ-rơ
trong Kinh Thánh Cựu Ước lẫn tiếng Hy lạp trong Kinh
Thánh Tân Ước đều chỉ có những chữ cái, chúng đứng sát
cạnh nhau mà không được cách bởi những dấu chấm hoặc
phẩy. Đó là lý do tại sao thật khó khăn cho những nhà ngôn
ngữ học khi có thể nhận ra một câu mới bắt đầu ở đâu.
Hơn nữa, tiếng Hê-bơ-rơ không có các nguyên âm như: a,
e, i, o, u mà chỉ có toàn phụ âm (b, k, t…).
Bạn phải tự thêm nguyên âm vào. Sáng thế ký 1: 1 đối với
chúng ta sẽ nhìn như sau:

NTHBGNNNGGDCRTDHHVNSNDTHRTH
Bạn có thể nhận ra câu dưới đây bắt đầu từ: “Ban đầu, Đức
Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất”? Vì vậy chúng ta rất
biết ơn những học giả đã tìm ra những bản thảo cũ và dịch
chúng ra.
Vua James cũng đã có một đóng góp quan trọng gần
400 năm trước khi đã dịch Kinh Thánh sang tiếng
Anh. Từ đó, rất nhiều nhà ngôn ngữ đã tiếp tục
công việc này để dịch Kinh Thánh được chính xác
hơn và để chắc chắn rằng người đọc có thể
hiểu được.
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Có vô số bản dịch Kinh
Thánh khác nhau trong tiếng
Anh. Câu hỏi là những bản
dịch khác nhau đó chính xác như
thế nào so với bản gốc. Không
may, nhiều bản dịch Kinh Thánh hiện đại chệch đi rất nhiều so
với bản gốc đến nỗi nhiều các từ mất đi tính nghiêm trọng của
nó, ví dụ chữ “tội lỗi” được dịch là “lỗi lầm”.
Nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang đọc được chính xác
điều Đức Chúa Trời phán qua Kinh Thánh, chúng tôi khuyên
bạn nên sở hữu bản dịch Kinh Thánh gần nhất với bản gốc.
Hiện tại, Kinh Thánh trọn bộ hoặc từng sách Kinh Thánh sẵn
có trong hơn 2.900 ngôn ngữ. Gần như 97% dân số thế giới
có khả năng đọc một phần hay nhiều phần Lời của Đức Chúa
Trời.
Tuy nhiên vẫn có những dịch giả tiếp tục hi sinh để dịch Kinh
Thánh sang những ngôn ngữ khác là ngôn ngữ ở những vùng
xa xôi nhất trên thế giới. Thường là sẽ rất khó khăn cho họ khi
lần đầu tiên họ phải tạo ra chữ viết cho một loại ngôn ngữ.
Kinh Thánh trở thành quyển sách được biết nhiều nhất và được
phổ biến rộng rãi nhất của nền văn học thế giới. Số lượng bản dịch
sang những ngôn ngữ khác nhau (đôi khi là một phần) đã phát
triển một cách nhanh chóng trong hơn 200 năm qua.

Cho đến năm 1800: Kinh Thánh được dịch ra 75 bản dịch
Cho đến năm 1900: Kinh Thánh được dịch ra 567 bản dịch
Cho đến năm 1953: Kinh Thánh được dịch ra 1167 bản dịch
Cho đến năm 1978: Kinh Thánh được dịch ra 1600 bản dịch
Cho đến năm 2017: Kinh Thánh (hoặc một phần Kinh Thánh)
được dịch ra 3000 bản dịch
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Quyển sách cho tất
cả mọi người
>Được viết bởi 40 tác giả
>Được dịch ra hàng trăm
thứ tiếng
>Được in ra hàng ngàn bản
>Được đọc bởi hàng triệu
người

Không có một quyển sách nào được phổ biến rộng rãi ra
nhiều ngôn ngữ và nhiều nền văn hoá như Kinh Thánh. Đây
là quyển sách được đọc nhiều nhất trên thế giới
Trong 3 trang kế tiếp, câu Kinh Thánh trong Giăng 3: 16
được đọc trong các ngôn ngữ khác nhau

Tiếng Do Thái

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếng Bengali

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế
gian đến nỗi đã ban Con Một của
Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không
bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Tiếng Hungary

Câu Kinh Thánh này cũng được gọi là “trái tim của Kinh
Thánh”, tóm lược tin tức tốt lành của Đức Chúa Trời cho
nhân loại:

Miến Điện

> Đức Chúa Trời yêu bạn rất nhiều đến nỗi
ban Con Một của Ngài cho bạn.

40

Tiếng Anh

> Bởi đức tin nơi Ngài bạn sẽ được cứu

Nước Anh

Do Thái

Thổ Nhĩ Kỳ

Ấn Độ

Hungary

Myanmar
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Tiếng Chinese

Trung Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha

॔࣊Ѝыͫࣾਙر䮥ङࣞࣿ帲োѕћͫ
Ւ▲ӤҒ䮥ङͫЉਙࢯрͫՆࣿࡋڱ澞
Tiếng Amharic

Tiếng Hy Lạp

Tiếng Ả Rập

Tiếng Nga
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Ethiopia

Tiếng Nhật

Nhật Bản

Hy Lạp
Tiếng Telugu

Ấn Độ

Tiếng Ba lan

Ba Lan

Ai cập và Trung / Cận Đông

Nga

Tiếng Đức

Đức
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Bạn có thể đọc

như một phần của nền văn hoá cổ để

Thú vị

Bạn có thể đọc Kinh Thánh
bằng nhiều cách khác nhau:

Quyển Kinh Thánh trọn bộ nhỏ nhất
> Kinh Thánh hoàn chỉnh

Quyển Kinh Thánh nhỏ nhất được in mà chúng tôi
biết chỉ lớn hơn đồng xu 2euro một chút. Quyển
Kinh Thánh đó dài 2,8 cm, rộng 3,4 cm và dày
1cm với 1514 trang. Bạn có thể đọc quyển Kinh
Thánh đó rất rõ với một chiếc kính hiển vi.

thoả mãn trí tò mò của mình.
Bạn có thể đọc

như một quyển sách lịch sử để có thêm
thông tin về quá khứ.

Bạn có thể đọc

chỉ để có thêm hiểu biết để rồi phân tích,
chỉ trích hay xét đoán nội dung bên trong

Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc Kinh Thánh

Kinh Thánh Cựu Ước nhỏ nhất
> trên một con chíp điện tử

Năm 2008, những nhà khoa học Do Thái từ Học viện Kĩ Thuật ở
Haifa đã nỗ lực viết Kinh Thánh Cựu Ước trên ½ mi-li-mét vuông.
Hơn 300,000 từ trong Kinh Thánh Cựu ước trong tiếng Hê-bơ-rơ đã
được lưu trữ trên một con chíp silicon với kích thước chỉ bằng một
hạt đường. Chỉ bởi sự giúp đỡ của kĩ thuật nano mới có thể làm nên
một kho lưu trữ nhỏ bé như vậy. Để đọc được nội dung, data đó cần
phải được xuất ra và mở rộng gấp 10,000 lần.

bởi đức tin, nhận lấy sứ điệp của Đức Chúa Trời
phán với chính bạn ngày hôm nay.
Nếu bạn đọc Kinh Thánh như lời phán của Chúa,
thì tình yêu của Đức Chúa Trời mà bạn thấy được
qua Chúa Giê-xu sẽ phán trong trái tim bạn. Rồi
lương tâm của bạn cũng sẽ được chiếu sáng như
cách Chúa Giê-xu chiếu sáng bởi lời nói và hành
động của Ngài.
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Có thể làm Kinh Thánh nhỏ hơn nữa không?
> DNA – kho lưu trữ trung dung trong tương lai

Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo đã đặt một kho lưu trữ trung dung hết
sức tinh vi trong mỗi tế bào của cơ thể của chúng ta. Khả năng lưu
trữ của nó vượt xa mọi thứ mà chúng ta được biết cho đến ngày nay:
đó là sợi DNA có đường kính của 2 triệu mi-li-mét. Trong đó có vô số
thông tin về vật liệu di truyền của mỗi một người.
Nếu chúng ta sở hữu vật chất DNA nhỏ bằng một hạt đường đã chuẩn
bị sẵn sàng cùng với khả năng đọc và viết tương ứng của nó, chúng
ta có thể “lưu trữ” khoảng 1 tỉ quyển Kinh thánh trong đó. Những
nhà khoa học tin rằng trong một vài năm tới, những kho lưu trữ DNA
khổng lồ sẽ khả dụng.
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Chúa Giê-xu – Bạn thân
nhất của chúng ta

Con trẻ đã được hút đến với Ngài. Chúa vui vẻ
ôm những con trẻ trong vòng tay của Ngài.
Ngài là Đấng quyền năng! Cơn bão lớn đã
khiến những ngọn sóng tràn vào chiếc thuyền
mà Ngài đang ở trong, khiến con thuyền gặp
nguy hiểm nghiêm trọng. Chúa đã quở cơn
bão và biển liền yên lặng.

Chúa chữa lành những người bệnh và Ngài thương xót tất
cả mọi người – người giàu cũng như người nghèo.
Chúa thấy được những tội lỗi trong lòng họ, là căn nguyên
của mọi điều đau khổ. Nhưng một người phụ nữ bị ô danh
cũng không sợ hãi Ngài. Bà ta đã than khóc vì cớ những tội
lỗi của mình và đến với Chúa, Ngài đã tha thứ cho bà mọi
tội lỗi.
Một ngày kia người ta đã bắt Ngài! Họ đã quyết định rằng
Ngài phải ra đi. Ngài quá tốt lành và thánh khiết – do đó
Ngài không thể hoà hợp với tình trạng tội lỗi của họ. Vì vậy,
họ quyết định tốt hơn là trừ khử Ngài.

Chúa đã bị đóng đinh vào thập
tự giá cho đến chết
Nhưng họ không hiểu rằng Chúa đã biết trước tất cả những
điều này. Chúa Giê-xu – Con của Đức Chúa Trời đã từ trời
đến thế gian để chịu chết. Ngài muốn cứu tất cả chúng ta
thoát khỏi sự chết – sự chết đời đời.
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Nhưng vui mừng thay!
Chúa Giê-xu không chết luôn. Ngài đã ra khỏi mồ mả. Ngài
sống và hiện đang ở trên thiên đàng. Chúa đang dõi theo
chúng ta và thương xót chúng ta. Ngài biết mỗi chúng ta và
muốn tha thứ mọi tội lỗi chúng ta phạm nếu chúng ta đau
đớn về tội lỗi mình và xưng tội với Ngài, như người phụ nữ
đã được đề cập ở trên.
“Phải”, là lời Ngài xác nhận vì “Ta có thể tha thứ cho con mọi
tội lỗi của con ngay bây giờ, vì Ta đã chịu thay con mọi hình
phạt của tội lỗi trên thập tự giá.”

Và sau đó một câu chuyện mới bắt đầu: câu
chuyện về cuộc đời mới, được biến đổi của chính
bạn. Đời sống mới đó hoàn toàn khác với những gì
bạn từng sống từ trước đến nay. Chúa sẽ trở thành
người bạn thân nhất của bạn. Bạn có thể thảo luận
mọi điều với Ngài (sự thảo luận này được gọi là “cầu
nguyện”). Sau đó bạn sẽ muốn đọc Kinh thánh để
biết Ngài càng hơn.

Chúa muốn
trở thành
người bạn
thân thi ết
nhất của bạn
47

Quyển truyện thú
vị nhất thế giới
Một sự thanh tẩy lớn lao
Bức tường trong phòng của người thanh niên trẻ thật khủng khiếp!

Giô-sép, bị anh em của mình
ghét bỏ, bị ném vào một hố nước
, được kéo ra sau đó và bị bán
làm nô lệ cho Ai-cập, nơi đó bị
ném vào tù mặc dù hoàn toàn vô
tội. Tuy nhiên, đã trở thành Thủ
Tướng Ai cập, người đã cứu gia
đình của mình và cả nước trong
nạn đói

Nó bị phủ lên đầy những tranh ảnh và áp-phích rác rưởi. Một ngày
nọ, chú của cậu thanh niên là một hoạ sĩ đến thăm cậu. Ông ấy rất
buồn về những điều chướng mắt đó nhưng ông không nói gì.
Vài ngày sau, người thanh niên nhận được một bức tranh vô cùng
thu hút và quý giá từ chú của mình. Bức tranh quý này được treo
lên tường phòng ngủ với sự trân trọng lớn, một vài bức ảnh cũ
được gỡ xuống để lấy chỗ cho bức vẽ mới.

Kinh Thánh chứa đầy những câu chuyện thực tế thú vị như
thế này, kích thích tư duy và những sự hấp dẫn từ trái tim.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người
dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi
sự đều trở nên mới.
Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được
không?”
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Kinh Thánh - 2 Cô-rinh-tô 5: 17; 6:14

Kinh Thánh Đa-ni-ên 3

Kể từ lúc đó, dường như mọi sự trở nên khác biệt, bầu không khí
trong lành hơn ngự trị trong căn phòng khi từng tấm áp-phích cũ
lần lượt biến mất. Đơn giản vì chúng không còn thích hợp nữa.
Nếu bạn bắt đầu đọc Kinh Thánh, rất có thể những cái này, cái kia
sẽ biến mất khỏi bức tường của bạn, giá sách của bạn và kệ CD của
bạn. Có lẽ một số dữ liệu, trò chơi, đường dẫn trong PC hoặc điện
thoại thông minh của bạn sẽ bị xoá bỏ. Ai biết được, một điều gì đó
trong những góc tối của lòng bạn cũng sẽ biến mất.

Kinh Thánh – Sáng- thế- ký 37:50

“Mẹ ơi, đừng dừng lại, mẹ kể tiếp đi! Câu chuyện rất hay,
mẹ đọc hết mẹ nhé!” Quả thực, câu chuyện rất thú vị:

Giô-sép bị các anh ghen ghét, vì thế anh
đã bị quăng vào một hố sâu, sau đó anh
bị kéo lên và bán đi để làm nô lệ tại Ai
Cập, tại đó anh đã bị giam giữ trong
tù mặc dầu không phạm tội. Nhưng
rồi anh đã trở thành thủ tướng của
Ai Cập, và nhờ đó anh đã cứu gia
đình mình và cả dân tộc mình khỏi
cơn đói kém.

Kinh Thánh là quyển sách gây xúc
động, ngay cả với người trẻ
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Có ai đã từng
ăn cây cà độc?
(Atropa belladonna)

Chất độc trong cây cà độc đủ để đe doạ tính mạng. “Nhưng tôi
muốn thử ăn nó vì tôi chắc chắn rằng nó sẽ không đe doạ tính mạng
tôi như đối với người khác.”
Nếu ai đó nói như vậy, thì rất đúng khi nghi ngờ, liệu tâm thần của
họ có minh mẫn hay không. Tuy nhiên, đôi khi phải chăng chính
chúng ta cũng hành động tương tự? Chúng ta cứ thế lao vào và
chìm sâu hơn và sâu hơn vào thế giới truyền thông, chỗ mà những
nguyên tắc của Đức Chúa Trời về hôn nhân và gia đình bị lật xuôi
thành ngược. Chúng ta đọc những cuốn tiểu thuyết miêu tả và
những nghi lễ huyền bí, chỗ mà sự dối trá và những mỗi dan díu
ngầm được đem ra bàn trong những cuộc họp. Chúng ta muốn
“thử” những thứ độc hại đó để tự chứng tỏ rằng chúng ta không bị
“nhiễm độc” bởi chúng.
Kinh Thánh phán rằng chúng ta nên “bưng” tai và “bịt” mắt để không
nghe và không thấy điều ác (Ê-sai 33: 15). Do đó có một lời khuyên
hữu ích:

>>> Đừng ăn thử quả cà độc
Cũng như đừng để bất cứ thứ độc hại nào vào nhà bạn! Hãy tránh
xa tất cả những thứ không thích hợp với suy nghĩ của Đức Chúa
Trời. Chúa muốn bảo vệ chúng ta khỏi những ảnh hưởng của tội
lỗi và những con đường gian ác, và Chúa sẵn sàng, nếu chúng ta
đọc Kinh Thánh. Lời của Đức Chúa Trời là sự thật và thánh, là sống
động và còn đời đời. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta niềm vui thật và
sự bình an thật.

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
ánh sáng cho đường lối tôi.”
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Thi thiên 119: 105

Thi thiên 23

>> một đoạn Kinh Thánh rất nổi tiếng <<
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công chính
Vì cớ danh Ngài.

Dù khi con đi trong trũng bóng chết
Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
Vì Chúa ở cùng con;
Cây trượng và cây gậy của Chúa
An ủi con.
Chúa dọn bàn cho con
Trước mặt kẻ thù nghịch con;
Chúa xức dầu cho đầu con,
Chén con đầy tràn.

Thật vậy, trọn đời tôi,
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài.
THI THIÊN CỦA ĐA-VÍT

Đoạn Thi thiên này là dành cho mọi người. Có
lời nào tốt đẹp hơn khi có thể nói rằng: “Đức
Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con?”
Trong những lúc thiếu thốn, thậm chí khi đối
diện với sự chết, một người có thể tìm thấy sự an
ủi thật: “Dầu khi con đi trong trũng bóng chết…
Chúa ở cùng con”
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Kinh Thánh nướng

Bằng chứng tốt nhất
Trong khu chợ có một người bán trái cây đang ngồi
phía sau quầy hàng của mình. Khi không có khách, cô ấy
tranh thủ từng phút để đọc Kinh Thánh, quyển sách vô
cùng quý giá với cô.
“Chị đang đọc sách gì vậy?” một vị khách hỏi. “Kinh
thánh – Lời của Đức Chúa Trời.” “Ồ, làm sao chị biết
đó là Lời của Chúa? Ai cho chị biết?” “Chính Chúa cho tôi
biết.” “Ồ, chẳng lẽ chính Đức Chúa Trời nói với chị sao?”
người đàn ông hỏi cách nhạo báng.
Người phụ nữ yên lặng một lúc vì không biết làm sao để
chứng minh Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng
rồi cô ấy chỉ tay lên mặt trời đang chiếu sáng rực và nói
với người khách hàng: “Anh có thể chứng minh rằng đây
là mặt trời không?” “Chứng minh cho chị ư?” ông ta đáp
lại. “Điều đó quá đơn giản, bằng chứng tốt nhất là
vì nó cho tôi ánh sáng và hơi ấm.”
“Chính xác, đúng là như vậy!” người phụ nữ đáp lại.
“Bằng chứng tốt nhất chứng minh Kinh Thánh là
Lời của Chúa, đó là Kinh Thánh soi sáng và sưởi
ấm con người bên trong của tôi.”
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Jan Hus có thể được gọi là nhà cải cách hoặc người tử đạo của Bohemia
(tỉnh cực tây của Tiệp khắc thời kì 1918-1939 và 1945-1949). Qua lời
chứng sống của ông, hàng ngàn người đã nhận biết được công việc cứu
chuộc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ.
Nhưng lời công bố phúc âm cho công chúng của ông đã không kéo
dài tại đất nước này. Jan Hus đã bị treo lên cọc và thiêu sống, máu của
những Cơ Đốc Nhân khác cũng đã chảy thành dòng và người ta lùng
sục tìm Kinh Thánh để phá huỷ chúng.
Trong thời kì này, có một người phụ nữ coi Kinh
Thánh là báu vật lớn nhất của mình. Bà đang
đứng trước lò nướng để nướng bánh mì. Thình
lình bà nghe thấy tiếng của đoàn người đang
đi qua làng để bắt tất cả những người có Kinh
Thánh trong nhà.
Bà đã nhanh chóng bọc Kinh Thánh bằng tảng bột bánh mì lớn
rồi đặt tất cả các tảng bột vào khay và đưa vào lò nướng.
Ngay sau đó, căn nhà của bà cũng bị đoàn người lục soát. Mọi thứ
trong nhà bị lục lọi kĩ lưỡng từ tầng hầm cho đến gác xép, nhưng
thật luống công.
Sau khi đoàn người dời đi, những ổ bánh mì nướng đã chín và
được đem ra khỏi lò nướng. Và kìa, cuốn Kinh Thánh không hề bị
tổn hại chút nào, giống y như 3 người bạn của Đa-ni-ên: Sa-đơrắc, Mê-sắc và
A-bết-nê-gô khi bị quăng vào lò lửa hực. Kinh Thánh cho chúng ta
biết Đức Chúa Trời đã gìn giữ họ an toàn sau khi được đem ra khỏi
lò lửa.
Kinh Thánh (Đa-ni-ên 3)

Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, con nương náu
mình nơi Ngài; Xin cứu con khỏi mọi kẻ truy đuổi con,
và giải thoát con. Kinh Thánh Thi thiên 7: 1
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Cuốn Kinh Thánh bị vứt đi

Mắt bò tót
“Kinh Thánh không dành cho tôi”, Peter
trả lời với bạn mình, “vì có quá nhiều điều
trong Kinh Thánh tôi không hiểu được.”
Ken suy nghĩ một lúc. Anh biết chắc chắn
Peter chỉ muốn viện cớ. Mới chỉ ngày hôm
qua Peter đã ăn cắp đồ từ sân nhà hàng
xóm. Vì thế Ken đáp: “Kinh Thánh có chép
một điều chắc chắn bạn có thể hiểu.” “Ồ, là
gì?” “Chớ trộm cắp!”
Điều đó giống như một mũi tên xuyên vào
tim Peter. Anh lặng thinh nghĩ lại việc hôm
qua và bỏ đi.

Kẻ có lòng xảo trá không
tìm được phước lành,
và ai có lưỡi gian tà
sẽ sa vào tai hoạ. Kinh Thánh Châm ngôn 17: 20
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Cuối tuần, trên đường về nhà, một vài người lính cùng nhau
cười đùa ầm mĩ.
Một người lính trẻ ngồi ở một góc trên tàu hoả và đọc Kinh
Thánh. Thình lình, một người lính khác nói: “Hãy trêu hắn
một chút.” Nói xong, anh ta giật lấy quyển Kinh Thánh của
bạn mình và ném qua cửa sổ.
Việc này xảy ra nhanh như chớp, quyển Kinh Thánh đã nằm
lại trên đường ray. Người lính trẻ có giận sôi người phản
ứng lại không? Không, anh ta nhớ Lời Chúa Giê-xu phán:
“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường.” (Ma-thi-ơ 11: 29).
Anh rất buồn nhưng chỉ im lặng.

Một vài tuần sau đó, người lính trẻ nhận được một

bưu phẩm là quyển Kinh Thánh. Trong đó có một bức thư
rất thú vị. Một người công nhân của nhà ga, đã tìm thấy
quyển Kinh Thánh khi đang làm việc trên đường ray. Khi
ông mở ra và đọc, Chúa phán dạy ông. Cho đến tận lúc
đó, ông luôn sống trong sự sợ hãi với một lương tâm tội
lỗi. Nhưng khi đọc Kinh Thánh ông tìm được sự tha thứ tội
lỗi bởi đức tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Sau đó
người lính trẻ hiểu được lý do anh ấy đã phải xa Kinh Thánh
của mình vài tuần. Đức Chúa Trời có những phương cách
tuyệt diệu để chạm đến tấm lòng của chúng ta. Và kẻ thù
lớn nhất của Chúa – ma quỷ lại tiếp tục nhận thất bại.

Các anh định hại tôi nhưng Đức Chúa
Trời lại định cho nó thành điều lành…
Sáng thế ký 50: 20
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Quyển Kinh Thánh bị xé
Nhiều thập kỷ trước, có một buổi bán đấu giá những đồ
đạc gia đình. Trong số những đồ đạc đó có một quyển
Kinh Thánh to, cũ, và không ai có hứng thú để mắt đến
nó. Cuối cùng, một nhà buôn đã mua quyển Kinh Thánh
với giá chỉ vài xu.
Người thương gia này định
dùng những trang giấy trong
Kinh Thánh để gói những
món đồ nhỏ mà ông bán.
Nhưng ông hoàn toàn không
ý thức được giá trị vĩ đại của quyển sách cũ này. “Lời của
Ta không trở về luống công.” (Ê-sai 55: 11)
Trong cùng thị trấn, có một người đàn ông luôn bị hành
hạ bởi ý nghĩ chính ông đã gây ra cái chết cho một người.
Ông không thể được an nghỉ dù ngày hay đêm. Từ ngữ
“kẻ giết người” cứ nhảy nhót trước mắt ông thật rõ nét.
Một ngày kia, ông sai con trai đi mua một số đồ từ tiệm
của người thương gia. Đứa con trai quay trở về, trên tay
là món đồ được gói bằng một trang Kinh Thánh. Thình
lình câu Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 9: 22 đập vào mắt ông ta:
“Không đổ huyết thì không có sự tha thứ.”

Đầu tiên người đàn ông không thể hiểu được lời này.
Nhưng vì ông đang tìm kiếm sự tha thứ nên bằng mọi
giá ông phải tìm kiếm để hiểu được nghĩa câu này. Ông
lại sai con trai mình đến với người thương gia, người này
đã xé lần lượt những trang Kinh Thánh đến sách I Giăng.
Cầm quyển Kinh Thánh bị xé trên tay, mọi gánh nặng
trong linh hồn ông được trút bỏ trước Lời Chúa: “huyết
của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội
của chúng ta.” và “Còn nếu chúng ta xưng tội
mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội
cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều
bất chính.” (I Giăng 1: 7 & 9).
Những lời này như ánh sáng soi vào tâm linh tối tăm của
ông. Ông kinh nghiệm được sự tha thứ bởi huyết Chúa
Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá. Bởi huyết Ngài, bất cứ
ai xưng ra tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời đều sẽ tìm
được sự bình an trọn vẹn trong tấm lòng và lương tâm
mình.

Lời Chúa đã trở thành nguồn phước cho hàng triệu
người. Thường thường chỉ một câu Kinh Thánh hoặc một
trang Kinh Thánh cũng đã đem lại sự phước hạnh này.
Lời Chúa là lời “sống động và linh nghiệm, và….xuyên
thấu” (Hê-bơ-rơ 4: 12). Đây là cách mà Đức Chúa Trời khiến
rất nhiều tấm lòng cứng cỏi hoặc thậm chí những tấm
lòng đã bị tàn phá phải “rúng động”.
Thậm chí một quyển Kinh Thánh đã bị xé cũng có thể
dẫn con người đến con đường của niềm vui thật.
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Lời Đức Chúa Trời là sự thật
Lời Đức Chúa Trời là sự thật. Lời Chúa tác động vào
lương tâm của mỗi người, để họ nhận biết được mình đã
sai và bởi đó họ không thể yên nghỉ và luôn bị cắn rứt.
Đó là lý do nhiều người sợ phải đối diện với Kinh Thánh
và một số người cố gắng trốn chạy trước Lời Chúa.

Lời Chúa tồn tại đời đời
Nhưng Đức Chúa Trời gìn giữ Lời của Ngài và Kinh Thánh
không bao giờ qua đi.
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Hãy lần lượt chồng tất
cả những quyển sách
có nội dung chống Kinh
Thánh lên, chúng sẽ cao
hơn cả những kim tự
tháp ở Giza. Rồi hãy đặt
Kinh Thánh bên cạnh
chồng sách đó, Kinh
Thánh vẫn còn nguyên
vẹn. Kinh Thánh chiến
thắng và trường tồn
trước những sự đối địch.

Nhưng lời Chúa tồn
tại đời đời.
Kinh Thạnh - I Phi-e-rơ 1: 25

Lạy Đức Giê-hô-va,
lời Ngài được vững lập
đời đời trên trời.
Kinh Thánh - Thi thiên 119: 89

Toàn bộ lời Chúa là chân thật;
Các phán quyết công
chính của Chúa
còn đến đời đời.
Kinh Thánh - Thi thiên 119: 160
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Vàng

Kinh Thánh là...
Bánh

Các điều ấy quý hơn vàng,
thật quý hơn vàng ròng. Thi thiên 19: 10

Đây là bánh từ trời xuống,
để ai ăn thì không chết.

Bạc

Lời hứa của Đức Giê-hô-va là lời thanh
sạch, giống như bạc đã luyện trong lò
bằng gốm, tinh luyện đến bảy lần.

Giăng 6: 50

Lửa

Thi thiên 12: 6

Tấm Gương

Lời Ta chẳng phải như lửa sao?
Đức Giê-hô-va phán vậy.

Vì Lời của Đức Chúa Trời… phân chia hồn với linh,
khớp với tuỷ, phán đoán các tư tưởng và ý định trong
lòng. Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu
được trước mặt Chúa. Hê-bơ-rơ 4: 12-13

Giê-rê-mi 23: 29

Ánh Sáng

Búa

Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con,
ánh sáng cho đường lối con. Thi thiên 119: 105

Lời Ta chẳng phải như búa đập vỡ đá sao?
Giê-rê-mi 23: 29

Sữa

Anh em hãy khao khát sữa thiêng
liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh,
để nhờ đó anh em được lớn lên
trong sự cứu rỗi. I Phi-e-rơ 2: 2
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…gươm của Đức Thánh Linh,
là Lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6: 17 và Hê-bơ-rơ 4: 12

Hạt Giống

Mật Ong

Lời Chúa ngọt hơn mật, thật ngọt hơn
mật của tàng ong. Thi thiên 19: 10

Thanh Gươm

Mật Ong

Hạt giống không hề hư hoại,
đó là lời hằng sống và bền vững của
Đức Chúa Trời.
I Phi-e-rơ 1: 23
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Những lời khuyên khi đọc Kinh Thánh
Đọc Kinh Thánh để bước vào mối tương giao trực tiếp
với Đức Chúa Trời. Bạn có thể bắt đầu với sách Tin Lành
Lu-ca trong Tân Ước, một sự gặp gỡ với cuộc đời Chúa
Giê-xu Christ. Hơn nữa, Tân ước là chìa khoá để chúng
ta có thể hiểu được Cựu ước.
Nếu bạn muốn đọc Kinh Thánh với sự vui mừng và
nhận được nguồn lợi từ đó, dưới đây là bảy điều sẽ
giúp ích cho bạn:

1. Dùng một bản dịch tốt

> Hãy dùng một bản dịch Kinh Thánh mà bạn hiểu được, nhưng lý
tưởng nhất là một bản dịch gần với bản gốc.
(Không may là có nhiều bản dịch Kinh Thánh mà trong đó có những sự sai
trệch so với sứ điệp thực sự từ Kinh Thánh.)

2. Hãy dành thì giờ

> Hãy quyết định dành 15’ mỗi ngày – khoảng thời gian hoàn toàn tự
do để gặp Chúa.
Một ngày có 6 phần tư giờ : hãy dâng 1 phần đó cho Chúa. Chúa muốn nói
chuyện với bạn

3. Bạn cần sự yên tĩnh

> Hãy đọc Kinh Thánh trong một nơi yên tĩnh

Qủa thật, bạn có thể đọc Kinh Thánh online, hoặc tải xuống phần mềm Kinh
Thánh miễn phí. Nhưng đọc Kinh Thánh bằng sách Kinh Thánh, bạn sẽ tập
trung hơn và ít bị xao lãng hơn
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4. Cầu nguyện cùng Chúa

> Hãy cầu xin Chúa giúp bạn hiểu được những gì bạn đã đọc

Không ai có thể giải nghĩa Kinh Thánh tốt hơn Chúa là Tác giả của Kinh Thánh

> Hãy hỏi Chúa: “Chúa muốn phán điều gì với con?
Làm sao con có thể thực hành điều đó?”
Một mình Chúa nhìn biết tấm lòng của bạn,
Ngài biết những khó khăn và hoàn cảnh của bạn

> Hãy cảm tạ Chúa vì Lời quý giá của Ngài.

Đọc Kinh Thánh đem lại phước hạnh và nguồn lợi lớn. Đọc Thi Thiên 119: 162

5. Suy ngẫm Lời Chúa

> Hãy suy nghĩ về những gì bạn vừa đọc.

Sẽ không có nhiều ích lợi nếu bạn đọc Kinh thánh cách vội vàng.
Đọc Thi thiên 119: 15; 27; 48

> Gạch chân những điểm quan trọng và ghi chú
những đoạn tương đương.

Sau đó bạn có thể tìm lại dễ dàng hơn và ghi nhớ tốt hơn

6. Học thuộc lòng

> Hãy học thuộc lòng những câu Kinh Thánh quan trọng đối với
bạn.

Bạn có thể nhớ lại những câu Kinh Thánh đó bất cứ lúc nào. Như vậy những
câu Kinh Thánh đó sẽ là sự giúp ích cho bạn trong những hoàn cảnh khác nhau
trong đời sống bạn. Đọc Thi thiên 119: 11; Cô-lô-se 3: 16

Thực hành Lời Chúa

> Hãy thực hiện những gì Đức Chúa Trời bày tỏ và phán với bạn
trong Kinh Thánh
Vâng lời Chúa khiến bạn vui vẻ và có mối tương giao sâu sắc hơn với
Chúa. Đọc Gia-cơ 1: 22

Những ai nghe và giữ lời
Đức Chúa Trời còn có phước hơn.
Lu-ca 11: 28
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Bạn cần có một quyết định

Bạn đã nhận được rất nhiều lời khuyên và nhiều thông tin về
Kinh Thánh - “lá thư” từ Đức Chúa Trời gửi cho bạn. Vậy bây giờ
hãy vui lòng trả lời Chúa. Đừng chần chờ đưa ra quyết định!
Ngay bây giờ bạn cần nhận biết việc lắng nghe Chúa là vô cùng
quan trọng. Có lẽ bạn sẽ không có được cơ hội một lần nữa.
Đức Chúa Trời muốn đến với bạn với lòng nhân từ và ân điển,
chứ không phải là vị quan toà. Chúa kêu gọi bạn hãy quay về
cùng Ngài. Nhưng nếu bạn tiếp tục từ chối sứ điệp của Chúa,
thì con đường bạn đang đi sẽ dẫn đến sự xa cách Chúa đời đời,
đó là hoả ngục.

Chúa ban cho bạn món quà tuyệt diệu qua Con Một
của Ngài – Chúa Giê-xu Christ:

Đức Chúa Trời dành sự quan tâm lớn cho bạn. Vì vậy Ngài
phán với bạn qua lá thư của Ngài – Kinh Thánh. Chúa muốn
bạn được cứu và nhận được sự bình an thật. Chúa thực sự
chú ý tới bạn và yêu bạn với cách chân thật.
Hãy đọc Kinh Thánh cách không do dự nhưng với một tấm
lòng cởi mở. Hãy trả lời Chúa! Cảm tạ Chúa trong sự cầu
nguyện vì Lời tốt lành của Ngài đã đến với bạn, và bạn đã
tiếp nhận điều tốt lành đó. Đó sẽ là niềm vui lớn nhất cho
Chúa.

Thiên đàng sẽ vui mừng
hơn vì một tội nhân ăn năn.
Kinh Thánh Lu-ca 15: 7

Bởi sự cầu nguyện với Chúa, bạn sẽ được buông tha
khỏi mọi tội lỗi chỉ bởi những lời đơn sơ và chân
thành. Chúa vui lòng tha thứ cho bạn khi bạn xưng
tội với Ngài. Hãy thưa với Chúa bạn đã sống không
có Ngài và đã phạm tội với Ngài. Nếu bạn chân thành
làm như vậy, bạn có thể tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã
trả thay cho bạn mọi hình phạt của tội lỗi khi Ngài
chết trên thập tự giá.
Nếu bạn tiếp nhận sự ban cho này bởi đức tin, đường
lên thiên đàng rộng mở trước bạn, đó là nơi bạn được
tương giao với Chúa đời đời. Rồi đời sống bạn sẽ có
một mục đích rõ ràng.
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Và sẽ là niềm vui lớn cho chính bạn khi bạn thưa
với Chúa:
Lạy Chúa, con nhận biết con đã phạm tội
với Ngài, và tội lỗi con không giấu được
trước Ngài. Con nói: “Con sẽ xưng các sự
vi phạm con với Đức Giê-hô-va,” và Chúa
tha tội con.

Bạn có thể tìm thấy quyển
“Thư gửi bạn”
và nhiều văn phẩm trong
nhiều ngôn ngữ khác nhau
ở địa chỉ dưới đây:

Thi thiên 32: 5

Rồi lời hứa đời đời vững chắc sẽ đến với bạn:

Ta ban cho chúng sự sống đời đời,
chúng chẳng hư mất bao giờ,
và chẳng ai cướp được chúng
khỏi tay Ta.

Kinh Thánh - Giăng 10: 28

Và này,
Ta luôn ở với các
con cho đến tận thế.
Kinh Thánh - Ma-thi-ơ 28: 20
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