SỰ THẬT VỀ SÁCH KINH THÁNH
(THE TRUTH ABOUT THE BIBLE)

= GIỚI THIỆU:
Nhân loại khát khao được biết sự thật. Người ta tìm kiếm nó từ lúc loài người
được tạo ra. Tìm kiếm sự thật là một điều khôn ngoan. Chúa Giê-Su bảo chúng ta rằng:
“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ cho ngươi tự do” (Giăng 8:32). Khi bạn tìm được
sự thật thì bạn sẽ tìm thấy sự tự do.
= KINH THÁNH – GHI CHÉP CỦA SỰ THẬT!
Một số người chưa bao giờ tìm thấy được sự thật. Họ không biết phải tìm ở đâu.
Người khôn ngoan sẽ nhìn đến nguồn gốc của sự thật, Chúa. Nhưng Chúa tiết lộ sự thật
như thế nào?
Chúa cho chúng ta thấy được sự thật bằng sự viết lại Lời của Người. Chúng ta
gọi văn bản Lời của Chúa là Kinh Thánh. Mỗi từ trong Kinh Thánh đều là sự thật mà
Chúa muốn con người biết đến. Bởi thế, Ngài bảo với những người mộ đạo những gì mà
họ cần viết xuồng. “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh
Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào
mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa
Trời.” (II Phi-e-rơ 1:20-21).
Khi học Kinh Thánh, chúng ta biết được sự thật của Chúa và nó không chỉ là
những gì mà loàn người nghĩ. Sự thật của Chúa thay đổi và cải thiện cuộc sống của
chúng ta. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ
trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (II Ti-mô-thê 3:16).
Con người được phù hộ khi người ta biết làm thế nào để đúng trước Chúa. Sai
trái trước Chúa sẽ dẫn đến bị trừng phạt mãi mãi. Cách duy nhất để chúng ta có thể đúng
với Chúa là dâng cuộc đời chúng ta cho Người. Lời của Ngài, Kinh Thánh, cho chúng ta
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biết làm cách nào để làm điều đó. Không có Kinh Thánh, chúng ta sẽ như người phụ nữ
vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. (II Ti-mô-thê 3:7).
Nếu ta dựa vào bất cứ nguồn nào ngoài Kinh Thánh để tìm lẽ thật thì đều sai cả.
Điều mà những triết gia, học giả, con người vĩ đại, và những nhà lãnh đạo tôn giáo nghĩ
chỉ có giá trị một khi họ đồng ý với Kinh Thánh. Chúa là sự thật và không tin vào Lời
Chúa là đối nghịch lại Chúa và lẽ thật.
= BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC KINH THÁNH LÀ LẼ THẬT:
Một chứng minh cho Kinh Thánh là sự thật là hiện thực về việc nó vẫn còn tồn tại
cho đến bây giờ. Quỷ Sa-tăng, kẻ thù của Chúa đã nhiều lần cố gắng tiêu huỷ Lời Chúa,
nhưng Chúa đã giữ nó khỏi sự gây hại để chúng ta có thể tìm thấy lẽ thật. H. L. Hastings
tuyên bố rõ ràng về vấn đề này:
“Trong vòng mười tám trăm năm, những kẻ chống lại đạo đã bác bỏ và
đạp đổ cuốn sách này, tuy nhiên nó vẫn đứng đến ngày hôm nay vững
vàng như hòn đá. Sự lan truyền của sách tăng lên, và nó được đọc yêu
mến, nâng niu hôm nay hơn bất cứ khi nào. Kẻ chống lại đạo với tất cả
sự công kích của họ, khiến cho ấn tượng về cuốn sách nhiều như là việc
một người đàn ông với… Khi quốc vương Pháp đề xuất sự hành hạ
dành cho những người Tin Lành trong lãnh địa của ông, một nhà chính
khách già và là một chiến binh nói với vị vua rằng: “Thưa Bệ Hạ, Nhà
Thờ của Chúa là một cái đe đã làm kiệt sức biết bao nhiêu cây búa.” Vì
vậy mà những cây búa của bọn chống đạo đã khoét vào cuốn sách này
nhiều năm nhưng búa lại bị làm cho kiệt sức, và cái đe vẫn đang chịu
đựng. Nếu cuốn sách này không phải là sách của Chúa, con người đã có
thể huỷ diệt nó từ lâu lắm rồi. Hoàng Đế và Giáo Hoàng, Vua và Thầy
Tu, Hoàng Tử và người cai trị đã cố gắng để tra tay vào sách; họ chết và
cuốn sách vẫn sống.”
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Sách của Chúa vẫn tồn tại và tốt lành ngày hôm nay. Bàn tay to lớn của Chúa đã
huỷ diệt kẻ thù của Kinh Thánh và gìn giữ sách.
Một chứng cứ nữa để chứng minh Kinh Thánh là một ghi chép của Chúa về lẽ
thật là những con số trong quyển sách. Không có một quyển sách nào được in nhiều,
trích dẫn nhiều, có nhiều ảnh hưởng trên thế giới như vậy. Kinh Thánh tồn tại như một
quyển sách vĩ đại nhất đã từng được viết.
Những lời tiên tri đã từng đến và đi cho những con người tìm kiếm sự thật biết
rằng Kinh Thánh là lẽ thật. Lời tiên tri là sự báo trước của Chúa về tương lai. Chúa biết
tất cả kể cả tương lai. Thỉnh thoảng trong Kinh Thánh Ngài đề cập đến chuyện gì sẽ xảy
đến trước khi nó xảy ra. Một sự hoàn thành của lời tiên tri thuộc Kinh Thánh trong
những ngày hiện đại là cuộc chiến tranh sáu ngày vào năm 1967 khi dân Y-sơ-ra-ên lấy
lại thành phố Giê-ru-sa-lem. Kinh Thánh còn chứa đựng nhiều hơn nữa những lời tiên tri
sẽ xảy ra không bao lâu nữa. Bằng cách học hỏi Lời của Chúa, chúng ta có thể hiểu thêm
nhiều điều rồi sẽ xảy đến rất gần đây trên thế giới này. Chúa muốn chúng ta biết những
sự thật này để có thể chuẩn bị trước.
Bởi sự chấp nhận những sự thật trong Lời Chúa, chúng ta trở thành chứng cớ của
hiện thực rằng sách Kinh Thánh là lẽ thật. Bằng sự tuân theo sách Phúc Âm của Chúa
Giê-su Christ đã được tìm thấy trong Kinh Thánh, cuộc sống của chúng ta được đổi thay.
Khi những người khác thấy cuộc sống của chúng ta thay đổi và được tốt hơn, học sẽ biết
được rằng sách Kinh Thánh là lẽ thật.
Các nhà khoa học và … phải kinh ngạc bởi sự chính xác của Kinh Thánh. Sách
Kinh Thánh chứa đựng không một lỗi nào cả.
= KẾT LUẬN:
Trí khôn sẽ bảo chúng ta chấp nhận Kinh Thánh như là lẽ thật. Từ chối nó là từ
chối tác giả của nó, Chúa. Chúa muốn chúng ta biết sự thật của Ngài. Ngài đưa nó cho
chúng ta trong sách Kinh Thánh. Chấp nhận Lời của Chúa là chấp nhận sự thật và trở
nên tự do. Sự tự do của Chúa tồn tại cho đến mãi mãi: “Trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói
chẳng bao giờ qua đi” (Ma-thi-ơ 24:35). Và những người nghe theo Lời Chúa cũng vậy.
Lời của Ngài là chìa khóa của một cuộc sống tuyệt đẹp mãi mãi.
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