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Giới thiệu 
 

Ngày nay, một số người thắc mắc rằng: “Tại sao mình phài đọc Kinh thánh?  Nó lỗi thời 
rồi. Người ta viết Kinh thánh từ 2000 năm trước thì làm sao Kinh thánh giúp mình giải quyết 
vấn đề trong thời hiện đại được? 

Chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi này không?   

Kinh thánh có câu trả lời cho những con người hiện đang thắc mắc về ý nghĩa và  
mục đích của cuộc sống. Kinh thánh cho chúng ta biết chúng ta là ai, mục đích của chúng ta 
là gì, đâu là nguyên nhân của các vấn đề mà chúng ta gặp phải, và giải pháp nào cho những 
vấn đề đó. Chỉ Kinh thánh mới chứa đựng cách sống trọn vẹn nhất. 

Trong khóa học này, chúng ta sẽ nhìn tổng quan về Kinh thánh. Toàn bộ Kinh thánh nói 
về điều gì? Ai viết ra Kinh thánh? Kinh thánh đã được truyền lại cho chúng ta ngày nay như 
thế nào? 

Các dự án trong Hướng dẫn Học của khóa học này nhằm giúp bạn đi sâu vào Cựu Ước và 
Tân Ước để tự mình thấy nội dung của cách sách này. 
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Chương 1 
Thông tin tổng quan về Kinh thánh 

A. Các thông tin cơ bản về Kinh thánh 

1. Kinh thánh có bao nhiêu sách? 
39 sách Cựu Ước 
27 sách Tân Ước 
Cả Kinh thánh có 66 sách 

2. Bao nhiêu người viết ra 66 sách trong Kinh thánh? 
Khoảng 40 người đã viết các sách trong Kinh thánh. Những người này xuất thân từ mọi 

tầng lớp khác nhau. Họ là nông dân, các vị vua, người đánh cá, giáo sĩ, bác sĩ, nhà giảng đạo, 
người chăn cừu và các quan lại trong triều đình. 

3. Người ta đã viết Kinh thánh trong bao lâu? 
Kinh thánh được viết trong giai đoạn khoảng 1500 năm. Sách Gióp rất có thể là cuốn sách 

đầu tiên được viết ra. Không có thông tin chính xác về thời điểm viết sách Gióp, nhưng sách 
này được viết vào khoảng trước năm 1500 TCN. Cuốn sách cuối cùng được viết ra rất có thể 
là sách Khải huyền. Sách này được viết vào khoảng trước năm 100 SCN. Tất cả các sách  
Tân Ước đều được viết trong vòng chưa đến 75 năm sau sự chết và sự sống lại của Chúa  
Giê-su. 

4. Ban đầu Kinh thánh được viết bằng những thứ 
tiếng nào? 

Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Một phần nhỏ của Cựu Ước được viết bằng 
tiếng A-ram. 

Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. 

Cựu Ước được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ vì vào thời những cuốn sách này được viết ra, 
Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ phổ biến nhất của dân Y-sơ-ra-ên. 

Đến thời các sách Tân Ước được viết ra, Hê-bơ-rơ không còn là ngôn ngữ phổ biến nữa. 
Lúc này Hy Lạp trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất. Điều này lý giải tại sao Tân Ước lại được 
viết bằng tiếng Hy Lạp. 
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B.  Tính thống nhất của Kinh thánh 
Kinh thánh tuyệt vời ở chỗ, 66 sách Kinh thánh đều kết hợp rất ăn ý với nhau để trở thành 

một thể thống nhất. Cách hay nhất để giải thích cho tính thống nhất của Kinh thánh là nhìn 
vào tác giả của nó - Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng dẫn dắt tất cả những con người khác nhau 
đó viết nên Kinh thánh. 

Cả 66 sách tạo thành một hồ sơ hoàn thiện về sứ điệp mà Chúa ban cho chúng ta.  
Trong Kinh thánh, chúng ta có thể tìm thấy các thông tin nói về cách trở thành Cơ Đốc nhân, 
và cách sống một đời sống Cơ Đốc đắc thắng. 

C. Xem bức tranh toàn cảnh (sự bày tỏ liên tục) 
Nếu bạn muốn hiểu đúng về những dạy dỗ của Kinh thánh, bạn cần xem bức tranh  

toàn cảnh. Chúng ta rất dễ lấy một phần của câu này câu kia trong Kinh thánh để chứng tỏ 
rằng nó ủng hộ hầu hết mọi sự dạy dỗ.  

Ví dụ như, Thánh Thi 14:1 nói rằng, “. . . Không có Đức Chúa Trời.” Nhưng nhiều câu 
Kinh thánh khác (bắt đầu từ Sáng Thế 1:1) chỉ ra rất rõ rằng có Đức Chúa Trời. 

Thánh Thi 14:1 không mâu thuẫn với những câu Kinh thánh dạy rằng có Đức Chúa Trời. 
Vấn đề của chúng ta là chúng ta không hiểu toàn bộ câu chuyện. Chúng ta không đọc cả câu. 
Khi đọc cả câu, chúng ta hiểu được một nghĩa khác hẳn. Thánh Thi 14:1 nói rằng:  
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Không có Đức Chúa Trời.”  

Chúng ta cần cẩn trọng, hãy tìm mọi điều Kinh thánh nói về một chủ đề cụ thể trước khi 
đưa ra kết luận cuối cùng. Cần hiểu từng sách, từng chương và từng câu trong mối liên hệ với 
cả Kinh thánh. 

Kinh thánh được viết trong giai đoạn khoảng 1500 năm. Thời gian trôi đi, Chúa bày tỏ 
nhiều hơn về Ngài là ai và Ngài muốn chúng ta sống như thế nào. Mỗi sách trong Kinh thánh 
tiếp tục cho chúng ta biết thêm về Đức Chúa Trời. 

Cũng như vậy với mọi chủ đề lớn được nói đến trong Kinh thánh. Quá trình bày tỏ thêm 
thông tin theo thời gian được gọi là “sự bày tỏ liên tục.” 

D.  Chúa Cứu Thế được nói tới trong Kinh thánh 
như thế nào? 

Chúa Cứu Thế Giê-su là nhân vật chính trong Kinh thánh. Cả Kinh thánh xoay quanh 
cuộc đời của Chúa Giê-su. Cựu Ước mong chờ Chúa Giê-su đến. Ngài là Đấng sẽ đến để 
mang đến sự tự do khỏi tội lỗi (sự cứu rỗi). 

Các sách Tân Ước đều được viết sau khi Chúa Giê-su trở lại thiên đàng. Tân Ước cho 
chúng ta biết về thời gian Chúa Giê-su sống trên đất. Nó cũng cho chúng ta biết phải chuẩn bị 
cho sự trở lại của Chúa Cứu Thế như thế nào. 
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Sự kiện quan trọng nhất được ghi lại trong Kinh thánh là sự sống lại của Chúa Giê-su. 
Ngài xuống đất này, lớn lên và sống giữa vòng chúng ta. Ngài dạy dỗ chúng ta và bày tỏ cho 
chúng ta cách sống đời sống Cơ Đốc một cách cá nhân. Rồi Ngài chết để trả hình phạt cho  
tội lỗi của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là Ngài đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta có 
cơ hội phục vụ một Đức Chúa Trời sống. Ngài không chết. 

E. Cách tính năm 
Khi viết Kinh thánh, người ta không tính năm như cách tính của chúng ta ngày nay. 

Nhiều nước tính năm theo mốc một vị vua mới lên ngôi. Một cách khác là tính năm theo mốc 
một sự kiện quan trọng nào đó. 

Chúng ta có thể lấy một ví dụ trong Cựu Ước, khi Sa-lô-môn nên làm vua. 1 Các vua 6:1 
nói rằng: “Vào năm bốn trăm tám mươi, sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, tức là năm 
thứ tư của triều đại Sa-lô-môn trị vì trên dân Y-sơ-ra-ên. . . .” Câu này thể hiện cả hai cách 
tính năm của Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Mỗi nước có cách tính năm riêng. 

Vài trăm năm sau khi Chúa Giê-su giáng sinh, hệ thống tính năm hiện tại của chúng ta 
mới được thiết lập. Ngày nay, người ta sử dụng hệ thống tính năm này tại hầu hết các  
quốc gia trên thế giới. 

Năm 2004 có nghĩa là 2004 năm kể từ khi Chúa Giê-su giáng sinh. Những năm trước khi 
Chúa Giê-su giáng sinh được tính ngược trở lại. Ví dụ như Ma-la-chi, sách cuối cùng trong 
Cựu Ước được viết vào khoảng năm 400 TCN hay  là 400 năm trước khi Chúa Giê-su  
giáng sinh. Môi-se viết Sáng Thế vào khoảng 1500 năm TCN hay 1500 năm trước khi Chúa 
Giê-su giáng sinh. 
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Chương 2 
Kinh thánh được viết như thế nào? 

A. Sự thần cảm có nghĩa là gì? 
“Kinh thánh được Đức Chúa Trời thần cảm” có nghĩa là gì?  Làm thế nào để phân tích 

câu nói này để hiểu ý nghĩa của nó? Ba câu Kinh thánh đề cập rõ đến chủ đề này.  
(2 Ti-mô-thê 3:16 và 2 Phi-e-rơ 1:20-21) 

2 Ti-mô-thê 3:16  

“Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm  . . .” 

 

Một bản dịch khác nói rằng:  

“Cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi  . . .” 

 

Một bản dịch khác nữa nói rằng: 

“Cả Kinh thánh đều được Chúa ban cho và được Ngài làm cho sống động. . . .” 

 

Câu này cho chúng ta biết nghĩa của cụm “được Đức Chúa Trời thần cảm”: 

1. Chúa ban Kinh thánh cho chúng ta. 

2. Kinh thánh được “Chúa hà hơi” và “được Ngài làm cho sống động.” Chúng không 
phải là những lời vô tri trong một cuốn sách. Khi chúng ta nhận Lời của  
Đức Chúa Trời và áp dụng vào đời sống mình thì Lời đó có tác dụng!  
Lời Đức Chúa Trời trở nên sống động và Chúa bắt đầu thay đổi đời sống của bạn! 

2 Phi-e-rơ 1:20-21 cho chúng ta thêm hai điều nữa để hiểu nghĩa của câu “Kinh thánh 
được Đức Chúa Trời thần cảm.” 

2 Phi-e-rơ 1:20-21 

20 Trên hết mọi sự, anh chị em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào của  
Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người được.  

21 Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được  
Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.  

  



9  

3. Không phần nào trong Kinh thánh do con người tạo ra cả. 

4. Những tác giả này nói (và viết) những gì Đức Thánh Linh cho họ biết. 

“Kinh thánh được Đức Chúa Trời thần cảm” có nghĩa là: 

Đức Thánh Linh dẫn dắt suy nghĩ của các tác giả để họ viết những gì  
Đức Chúa Trời muốn họ viết ra. 

Cần hiểu rằng cả Kinh thánh được Đức Chúa Trời thần cảm. Tất cả cách sách trong  
Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm như nhau. Trong Kinh thánh, không sách nào 
được Chúa “thần cảm” nhiều hơn các sách khác cả. 

B. Đức Chúa Trời đã thần cảm con người để viết 
các sách Kinh thánh như thế nào?  

1. Chúa không đọc chính tả cho họ chép  
(trong hầu hết các trường hợp) 

Họ không ngồi xuống và nghe thấy một giọng sấm truyền rằng: “Đức Chúa Trời phán:   
‘Chương bốn của sách Ê-sai viết như sau:’  ...” Nhưng đúng là ở một vài chỗ trong  
Kinh thánh, Chúa có phán cho người viết từng từ từng chữ một. Mười điều răn là một ví dụ. 

2. Chúa không điều khiển tay của họ 
Chúa không thôi miên những người này rồi điều khiển họ viết các sách Kinh thánh.  

Chúa không coi những người này là rô-bốt. Họ nhận thức rõ về những gì mình đang làm. 

3. Đức Thánh Linh cho họ những suy nghĩ và các  
tác giả thể hiện chúng theo cách của riêng họ 

Các sách Kinh thánh là lời Chúa được viết theo văn phong của các tác giả. 

Chúa đã chọn nhiều kiểu người để viết các sách Kinh thánh. Một số người có học thức,  
số khác thì không. Chúa chọn từng người một theo chính con người họ và dùng mỗi người để 
viết một hoặc nhiều sách trong Kinh thánh. Bạn sẽ các sách trong Kinh thánh được viết dưới 
nhiều phong cách khác nhau. Một số rất đơn giản. Số khác rất phức tạp. Một số rất học thuật. 

Những người này viết những điều mà Chúa muốn họ viết ra. Họ yêu Đức Chúa Trời và 
làm theo sự dạy dỗ của Ngài, nhưng họ không hoàn hảo. Nhưng chúng ta có thể tin rằng  
Kinh thánh rất đúng đắn. Kinh thánh rất chính xác chứ không sai sót hay khiếm khuyết.  
Tại sao? Vì Chúa chịu trách nhiệm với cả quy trình này và Ngài không làm việc cẩu thả. 
Kinh thánh là sứ điệp Chúa gửi cho con người. Nó hoàn toàn đúng và là LẼ THẬT.  
Chúa Giê-su khẳng định rõ điều này qua lời cầu nguyện của Ngài trong Giăng 17. 

Giăng 17:17: 

Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ.  Lời Cha chính là chân lý. 
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C. Kinh thánh được truyền lại cho chúng ta như thế 
nào? 

1. Ban đầu, các sách được viết ra như thế nào? 
Hàng ngàn năm trước, khi các sách Kinh thánh được viết ra, người ta không dùng kiểu 

giấy mà chúng ta đang dùng. Vì vậy người ta viết các sách Kinh thánh trên da động vật  
(da thuộc). Các mẩu da này được khâu lại thành mảnh dài và cuộn lại. Người ta gọi chúng là 
các cuộn giấy da. 

Vì thời đó không có máy in hay máy tính nên họ viết tất cả các sách bằng tay. 

Hiện tại, chúng ta không có bản gốc của các sách Kinh thánh. Tuy nhiên, chúng ta có vài 
nghìn bản sao của các sách khác nhau trong Kinh thánh. Một số bản được sao chép lại trong 
vòng 100 năm sau khi cuốn sách mới được viết ra. 

2. Người ta sao chép các sách Kinh thánh như thế 
nào? 

Tất cả các sách Kinh thánh được chép tay. Trong thời Cựu Ước, người ta có công việc 
toàn thời gian là chép Kinh thánh. Các sách này được chép dưới điều luật cực kỳ  
nghiêm ngặt. Họ không được phép phạm lỗi. Nếu một người phạm lỗi, anh ta phải ném bản 
đó đi và chép lại từ đầu. Luật lệ nghiêm ngặt này rất giá trị, vì chúng giữ được sự chính xác 
của Kinh thánh qua nhiều năm. 

Nhiều bản chép tay của các sách trong Kinh thánh vẫn còn cho đến ngày nay. Một số bản 
được chép lại trong vòng 100-200 năm trước khi Chúa Giê-su giáng sinh. Những bản sao này 
đã (và vẫn đang) rất quý giá. Phần đa các bản Kinh thánh tiếng Việt được dịch từ các bản 
Kinh thánh tiếng Anh, và đối chiếu với nguyên bản được dịch từ các cuộn giấy bằng tiếng 
Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp này. 
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Chương 3 
Làm sao để biết được là Kinh thánh có 

chính xác (có đúng) hay không? 
Người ta viết Kinh thánh từ hai đến ba nghìn năm trước. Làm sao để biết được là  

Kinh thánh có chính xác hay không? Làm sao để biết được là Kinh thánh có đúng hay không? 
Làm sao để biết được là Kinh thánh không bị thay đổi? Biết đâu nó đầy lỗi sai thì sao?  
Nhỡ người ta tráo đổi Kinh thánh và thay đổi nội dung thì sao? 

Chúng ta có thể nhìn vào một số điều để tìm ra bằng chứng thuyết phục rằng Kinh thánh 
chúng ta có ngày nay là chính xác, đúng đắn và xác thực. Chúng ta có thể tự tin rằng  
Kinh thánh không đầy lỗi sai. 

A. Tất cả những lời tiên tri đều đúng và chính xác 
Từ ‘tiên tri” có hai định nghĩa thông dụng. 

(1) Thông điệp Chúa phán qua một Cơ Đốc nhân. 

(2) Sự dự đoán - Thông điệp từ Chúa về một việc sẽ xảy ra trong tương lai. 

Kinh thánh có hàng trăm lời tiên tri. Từ Sáng Thế chương ba đến tận cuối sách  
Khải Huyền, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều thông điệp và sự dự đoán. Không một lời tiên 
tri nào sai cả. Nhiều lời tiên tri trong Kinh thánh nói về lần đến đầu tiên của Chúa Giê-su. 
Mọi lời tiên tri này đều ứng nghiệm như lời Chúa phán. Ê-sai 53 và Thánh Thi 22 là hai đoạn 
Kinh thánh nói tiên tri về Chúa Giê-su. Cũng hãy xem Ma-thi-ơ 5:17-18, Giê-rê-mi 28:9 và  
Lu-ca 21-24. 

Có nhiều lời tiên vẫn chưa ứng nghiệm. Nhiều lời tiên tri trong số đó đề cập đến việc 
Chúa Giê-su trở lại. Khi nhìn vào việc mọi lời tiên tri về quá khứ đã ứng nghiệm, chúng ta có 
thể đặt niềm tin nơi Chúa để làm trọn tất cả những lời tiên tri về sự trở lại của Chúa Giê-su. 

B. Kinh thánh nói rằng đây là Lời của  
Đức Chúa Trời 

Những người viết Kinh thánh đã công bố rõ ràng và nói rằng đây là Lời của  
Đức Chúa Trời. Chúa dẫn dắt họ và cho họ biết những điều cần viết. Các tác giả ngợi khen 
Chúa vì những điều họ viết. 

2 Ti-mô-thê 3:16 
2 Phi-e-rơ 1:20-21 
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C. Chúa Giê-su nói rằng Kinh thánh là Lời của  
Đức Chúa Trời 

Khi sống trên đất, Chúa Giê-su đã vài lần nói rõ rằng Kinh thánh là đúng đắn và  
Kinh thánh là lời Chúa. Chúa Giê-su thể hiện niềm tin xác quyết vào Kinh thánh qua việc 
hằng ngày áp dụng sự dạy dỗ của Kinh thánh trong mọi khía cạnh của đời sống mình. 

Giăng 17:17 
Giăng 10:35 
Ma-thi-ơ 5:17-18 

 
Nếu Kinh thánh không phải là Lời Đức Chúa Trời và Kinh thánh không đúng đắn thì 

Chúa Giê-su đã nói dối trong Giăng 17:17. Nếu Chúa Giê-su nói dối thì nghĩa là Ngài  
phạm tội. Nếu Chúa Giê-su phạm tội thì sự chết của Ngài trên thập tự giá không thể nào  
trả giá cho tội lỗi của chúng ta được. Nhưng hãy đọc các câu Kinh thánh sau và xem chúng 
nói gì về đời sống của Chúa Giê-su. 

Hê-bơ-rơ 4:15 
Hê-bơ-rơ 5:8-9 
1 Phi-e-rơ 3:18 
 

D. Không có sự mâu thuẫn trong Kinh thánh 
Mâu thuẫn là gì? 

Là khi người ta cho rằng hai khẳng định khác nhau là đúng nhưng chúng lại trái ngược 
hoàn toàn với nhau. Điều này có nghĩa là nếu một khẳng định đúng thì khẳng định còn lại 
phải sai (không đúng). Ví dụ, hai khẳng định “Con chó này chết rồi” và “Con chó này vẫn 
sống” là hai khẳng định mâu thuẫn với nhau. Nếu khẳng định này đúng thì khẳng định kia 
phải sai. Cả hai khẳng định không thể cùng đúng được. 

Kinh thánh không tự mâu thuẫn. Nó không nói ở chỗ này rằng một điều gì đó là đúng mà 
chỗ khác lại nói rằng điều ngược lại là đúng. Kinh thánh không nói ở chỗ này rằng  
“Chúa chết” mà chỗ khác lại nói là “Chúa sống.” Đôi khi trong Kinh thánh có những chỗ 
tưởng như mâu thuẫn nhau. Nhiều khi vấn đề nằm ở chỗ người ta chỉ trích một phần của câu 
Kinh thánh mà không hiểu cả thông điệp của câu đó hoặc chương đó. 

Kinh thánh có tính thống nhất rất cao. Cả Kinh thánh đưa ra một sứ điệp thống nhất.  
Cách duy nhất để có được điều này là Kinh thánh phải có một tác giả. Đức Chúa Trời chính 
là Tác giả đó. Ngài dẫn dắt các tác giả viết cả 66 sách trong Kinh thánh. Vì vậy Kinh thánh 
không hề có sự mâu thuẫn. 
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E. Khảo cổ học chứng minh tính chính xác của 
Kinh thánh 

Nghiên cứu khảo cổ đưa ra các bằng chứng về sự chính xác của Kinh thánh. Khảo cổ học 
là gì? Một từ điển đã định nghĩa về từ này như sau: “Môn khoa học hoặc nghiên cứu về  
lịch sử và cuộc sống trong quá khứ qua hình thức đào hoặc khai quật các thành phố, đền thờ,  
vật dụng,... bị chôn vùi.” (Từ điển The Courtis-Walter Illustrated Golden cho Độc giả Trẻ, 
Nhà xuất bản Golden Press) 

1. Các nhà khảo cổ học đã dành nhiều năm khai quật 
và nghiên cứu các thành phố cổ xưa từ thời  
Kinh thánh được viết ra 

Người ta đã viết hàng trăm cuốn sách về những phát hiện khảo cổ khác nhau. Không một 
thông tin nào trong Kinh thánh được chứng minh là sai. Không nhà khảo cổ học nào  
chứng minh được rằng Kinh thánh đưa thông tin sai lệch về các thành, các vị vua và các 
phong tục. 

2. Các Cuộn Giấy Da Tại Biển Chết chứng minh tính 
chính xác của Kinh thánh 

Các Cuộn Giấy Da Tại Biển Chết là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất 
của thế kỷ 20. Người ta phát hiện ra Các Cuộn Giấy Da tại Biển Chết vào năm 1947 tại vùng 
đất thuộc Y-sơ-ra-ên ngày nay. Các cuộn giấy gia này bao gồm các bản sao (hoặc một phần) 
tất cả các sách Cựu Ước, trừ một sách. Nhiều cuộn giấy da này được viết vào khoảng 100-
200 năm trước khi Chúa Giê-su giáng sinh. Những bản sao của các sách Cựu Ước này lâu đời 
hơn mọi bản sao Cựu Ước tồn tại trước đó cả nghìn năm. 

Khi đem so sánh Các Cuộn Giấy Da Tại Biển Chết với Kinh thánh của chúng ta ngày nay, 
người ta không thể phát hiện ra một khác biệt nào đáng kể. Các Cuộn Giấy Da Tại Biển Chết 
là bằng chứng hùng hồn để chứng tỏ sự chính xác và đáng tin cậy của Kinh thánh ngày nay. 
Những cuộn giấy da này là bằng chứng thuyết phục rằng Kinh thánh của chúng ta ngày nay 
giống với Kinh thánh bản gốc. 

F. Các thực hành y học trong Kinh thánh  
chứng minh tính chính xác của Kinh thánh 

Người ta đã chứng minh được rằng những chỉ dẫn y tế trong Kinh thánh (một số mới 
được chứng minh) là hoàn toàn chính xác dựa trên kiến thức y học hiện đại. 

Bác sĩ S. I. McMillen đã viết cuốn None of These Diseases (Tạm dịch: Không một bệnh 
nào trong số đó, Spire Books xuất bản). Ông bàn luận những luật về y tế trong Kinh thánh và 
cho thấy sự chính xác của chúng so với những thực hành y học thời hiện đại. 
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G. Tự mình chứng minh tính đúng đắn của  
Kinh thánh bằng cách thử nghiệm những dạy dỗ 
của nó trong đời sống của chính bạn 

Nếu những dạy dỗ trong Kinh thánh là đúng đắn thì khi bạn thực hành những dạy dỗ đó 
trong đời sống thường ngày, bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Nếu những dạy dỗ trong Kinh thánh 
không đúng đắn thì khi bạn thực hành chúng, bạn sẽ không thấy điều gì xảy ra cả. 

Nhiều người, thực ra là hàng triệu người đã làm điều này. Họ đã thử nghiệm những  
dạy dỗ trong Kinh thánh và tự mình chứng minh rằng những dạy dỗ đó là đúng đắn, và có 
hiệu quả. Trong Kinh thánh chúng ta cũng thấy tấm gương của những người chứng minh rằng 
những dạy dỗ của Chúa là đúng đắn qua đời sống mình.  

Mác 16:20 

Còn các môn đệ Ngài ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và 
xác chứng lời họ bằng nhiều dấu lạ kèm theo.   

Một bản dịch khác nói rằng:   

Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi. Chúa cùng làm việc với họ. Qua những 
công việc đặc biệt mà họ có quyền năng để thực hiện, Đức Chúa Trời chứng tỏ 
rằng Lời Chúa là đúng đắn. 

Chứng minh rằng những dạy dỗ của Kinh thánh là đúng đắn qua chính đời sống mình là 
một cách rất thú vị để chứng minh tính chính xác của Kinh thánh. 

Ma-la-chi 3:10 
Cô-lô-se 1:5-6 
Giăng 7:16-17 
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Chương 4 
 

Tổng quan Cựu Ước 
Kinh thánh được chia làm hai giao ước. Giao ước là một hiệp định, hiệp ước hoặc lời hứa. 

Kinh thánh là giao ước của Đức Chúa Trời với chúng ta. 

Chúa ban Cựu Ước cho người Do Thái. Giao ước này bao trùm khoảng thời gian từ khi 
Chúa sáng tạo thế giới cho tới khoảng 400 năm trước khi Chúa Giê-su giáng sinh. Nó nói đến 
mối quan hệ giữa Chúa và con người trước khi Chúa Giê-su đến. Cựu Ước chiếm ba phần tư 
Kinh thánh và được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Một phần nhỏ của Cựu Ước được viết bằng 
tiếng A-ram. 

Trong Tân Ước, Chúa cho chúng ta biết lý do tại sao cần có Cựu Ước:   

1 Cô-rinh-tô 10:11: 

Những điều này đã xảy ra cho họ (những người trong Cựu Ước) như là một  
bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta, là những 
người đang sống vào thời đại cuối cùng này. 

Hai đoạn Kinh thánh khác cũng cho chúng ta một thông điệp rõ ràng rằng Chúa đánh giá 
cao giá trị của Cựu Ước. 

2 Ti-mô-thê 3:16-17 

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ  
chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống  
công chính, (17) hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và  
sẵn sàng để làm mọi việc lành.  

 

Hê-bơ-rơ 4:12    

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai 
lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các  
tư tưởng, và ý định trong lòng người. 

Trang tiếp theo là tên và phân loại các sách Cựu Ước. 
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Năm nhóm sách trong Cựu Ước 
 
Các sách của Môi-se 
 
Sáng Thế (Sáng thế ký) 
Xuất hành (Xuất Ê-díp-tô 
ký/Xuất Ai Cập ký) 
Lê-vi (Lê-vi ký) 
Dân số (Dân số ký) 
Phục truyền (Phục truyền 
luật lệ ký) 
 
 
Các sách Lịch sử 
 
Giô-suê 
Thẩm Phán (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 
Ê-xơ-ra 
Nê-hê-mi 
Ê-xơ-tê 
 

Các sách Thơ ca 
 
Gióp 
Thánh Thi (Thánh Thi) 
Châm ngôn 
Giáo Huấn (Truyền đạo) 
Nhã ca 
 
 
Các sách Đại tiên tri 
 
I-sa (Ê-sai) 
Giê-rê-mi 
Ai Ca (Ca Thương) 
Ê-xê-chi-ên 
Đa-ni-ên 
 

Các sách Tiểu tiên tri 
 
Ô-sê 
Giô-ên 
A-mốt 
Áp-đia 
Giô-na 
Mi-ca (Mi-chê) 
Na-hum 
Ha-ba-cúc 
Sô-phô-ni 
Ha-gai (A-ghê) 
Xa-cha-ri 
Ma-la-chi 
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Chương 5 
 

Tổng quan Tân Ước 
 

Hai mươi bảy sách Tân Ước nói về cuộc đời của Chúa Giê-su và những sự việc xảy ra sau 
khi Ngài trở về trời. Nhiều sách nói về chức vụ của các môn đồ của Chúa Giê-su và Phao-lô. 

Dưới đây là danh sách và phân loại các sách Tân Ước. 

 
 

Năm nhóm sách trong Tân Ước 
 
 
Các sách Phúc âm 
 
Ma-thi-ơ 
Mác 
Lu-ca 
Giăng 
 
 
Lịch sử Hội thánh 
 
Công Vụ  
(Công vụ các sứ đồ) 
 

Các thư tín của 
Phao-lô 
 
Rô-ma 
1 Cô-rinh-tô 
2 Cô-rinh-tô 
Ga-la-ti 
Ê-phê-sô 
Phi-líp 
Cô-lô-se 
1 Tê-sa-lô-ni-ca 
2 Tê-sa-lô-ni-ca 
1 Ti-mô-thê 
2 Ti-mô-thê 
Tích (Tít) 
Phi-lê-môn 
 

Các thư tín 
 
Hê-bơ-rơ 
Gia-cơ 
1 Phê-rơ (1 Phi-e-rơ) 
2 Phê-rơ (2 Phi-ê-rơ) 
1 Giăng 
2 Giăng 
3 Giăng 
Giu-đe 
 
 
Sách Tiên tri 
 
Khải Huyền 
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