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PHƯƠNG PHÁP

ĐỌC KINH THÁNH

Phần Mở Đầu

I) Tại sao chúng ta phải đọc Kinh Thánh ?
 18  lý do để đọc Kinh Thánh

II) Cần đọc Kinh Thánh với tinh thần như thế nào để cho việc đọc Kinh Thánh của chúng ta
trở nên có ích lợi ?
 9 tâm niệm trong khi đọc Kinh Thánh

III) Đọc như thế nào ?
- Lịch đọc hàng ngày

IV) Các phương pháp đọc Kinh Thánh
 Chương trình đọc Kinh Thánh hàng ngày
 Kế hoạch đọc Kinh Thánh trong 1 năm
 Phương pháp đọc Kinh Thánh dựa trên những câu hỏi
 Phương pháp  KIGALI

V) Sự học thuộc lòng Lời Chúa.
 Lý do ?
 Bằng cách thế nào ?

VI) Các phương pháp học thuộc lòng.
 Gạch phía dưới
 Dùng các tấm thẻ
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PHẦN MỞ ĐẦU.

« … Phước cho người nào lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật
pháp ấy ngày và đêm ! » Thi thiên  1 : 2

C1834-1892, giảng sư ưu tú

« Không bao giơ có ai đọc qua và thấu triệt hết ý nghĩa của
Lời Kinh Thánh ; đây là Quyển Sách càng lúc càng mở
rộng và thấm sâu vào cuộc đời chúng ta theo dòng năm
tháng. Tại sao bạn thường xuyên đọc Kinh Thánh ? Ay là vì
chúng ta không có thì giờ để đọc Kinh Thánh cách thường
xuyên hơn. »

Dân sự của Đức ChúaTrời, dù là dân Y-sơ-ra-ên hay Hội Thánh chân chính của Ngài ngày nay, là
« dân sự của Thánh Ngôn ». Kể từ khi từ chốn lưu đày trở về (khoảng 538 TC), Kinh Thánh trở
thành quyễn sách để qua đó Y-sơ-ra-ên có thể nghe tiếng phán dạy của Đức Chúa Trời : Nê-hê-
mi 8 : 1-12. Kinh Thánh cũng chính là lời phán dạy của Chúa cho dân sự Ngài trong hết thảy
những cơn phục hưng lớn lao trải suốt dòng lịch sử  Hội Thánh.
Đối với vấn đề này. thì thế kỷ chúng ta là một thời kỳ đặc biệt. Nền văn minh văn hoá qua sách vở
nhường chỗ cho nền văn minh văn hoá qua nghe nhìn, tức qua phương pháp thính thị. Bước tiến
triển này mang lại hậu quả là ngày nay con người càng lúc càng ít đọc hơn và mất dần đi cái thú
vui ham mê đọc sách. Đây là tình trạng đặc biệt báo động ở giới trẻ.
Một vị mục sư  kia nhận xét rằng phần lớn lớp người trẻ tham gia các khóa giảng dạy về Kinh
Thánh do ông phụ trách, đã cho thấy họ không có khả năng đọc cho đúng, và nhất là không hiểu
rõ ràng văn đoạn Kinh Thánh đã được đọc ra.
Vào thời kỳ của đền thờ thứ nhì, người Do Thái đã có sáng kiến cho thiết lập trong mỗi cộng đồng
nhà hội một ngôi trường để dạy con trẻ học cách đọc Lời Đức Chúa Trời.
Phải chăng  đây  là một điển hình có thể noi theo ?
Ngay cả những phần tử Can-vanh trong quá khứ cũng đã áp dụng đường lối này với cùng các lý
do như vậy.
Đọc, không phải là phơi bày ra trước mắt mình một loạt chữ nghĩa, mà đọc có nghĩa là tìm
hiểu, là tiếp thu. Đây là một hoạt động để học hỏi và phát triển, do đó đòi hỏi phải có sự nỗ
lực.
Đọc Kinh Thánh, phải là một sự đồng tình thuận ý. Điều mong đợi của Kinh Thánh là làm sao Kinh
Thánh được người đọc thấu hiểu chu đáo, dù đó là văn đoạn trích dẫn để nghiên cứu một chủ đề,
hay để đọc và suy gẫm. Kinh Thánh chính là Lời Đức Chúa Trời, điều ấy có nghĩa là Kinh Thánh
không thể được đọc như thể người ta đọc một bài báo hay một cuốn tiểu thuyết.
Trong tài liệu học tập này, chúng ta sẽ cố gắng thử nghiên cứu đến mọi điều nói trên.

« Việc đọc Kinh Thánh tự nó chính là một sự giáo dục ».
-Trích lời của Huân tước TENNYSON.
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I) TẠI  SAO CHÚNG TA CẦN  PHẢI  ĐỌC  KINH THÁNH  ?

1) Vì đây là mạng lệnh của Đức Chúa Trời Giô-suê 1 : 8; Giê-rê-mi  23 : 29...

2) Vì Kinh Thánh là nền tảng của đức tin chúng ta. Rô-ma  10 : 17; Giăng 5 : 39, 40...

3) Vì đây là một sự cần thiết cho đời sống tâm linh chúng ta. Thi thiên 119 : 109; Ê-sai 55 : 10,
11; I Phi-e-rơ  2 : 2; Ma-thi-ơ  4 : 4...

4) Vì Kinh Thánh ban cho chúng ta sự bảo đảm về ơn cứu rỗi.
Kinh Thánh đã được viết ra để ban cho chúng ta những sự bảo đảm về hiện tại cũng như tương
lai vĩnh hằng của chúng ta.

I Giăng 5 : 13; Giăng 20 : 30, 31; Cô-lô-se 1 : 21...

5) Vì Kinh Thánh giúp làm lớn mạnh niềm tin của chúng ta trong quyền năng của sự cầu nguyện. I
Giăng 5 : 14; Giăng 15 : 7...

6) Vì Kinh Thánh có quyền năng để gìn giữ kẻ nào biết trân trọng gìn giữ lấy nó.
Lời Đức Chúa Trời là một yếu tố tích cực giúp chúng ta được nên thánh (bước đi tất yếu của Cơ-
đốc nhân) .

Giăng 15 : 3 ; 17 : 17; Thi thiên 119 : 9-11; Khải huyền 3 : 10...
7) Vì Kinh Thánh giúp chúng ta có được những sự lựa chọn mang tính quyết định.
Một sự hiểu biết nghiêm túc về những nguyên tắc cơ bản để hướng dẫn đời sống Cơ-đốc nhân sẽ
giúp chúng ta rất nhiều trong các sự lựa chọn : Lời Chúa soi sáng cho chúng ta. Thi thiên 119 :
105...

8) Vì Kinh Thánh giúp chúng ta có khả năng để xác quyết niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời. I
Phi-e-rơ 3 : 15 và Ma-thi-ơ 4 : câu chuyện Đấng Christ đương đầu với sự cám dỗ ...

9) Để thành công trong mọi công việc của chúng ta. Giô-suê 1 : 8; Thi thiên 1 : 1- 3...

10) Để trở nên một Cơ-đốc nhân vững vàng, trưởng thành trong Christ. I Phi-e-rơ 1 : 23;       I Ti-
mô-thê 1 : 5; I Giăng 2 : 14...

11) Để trưởng thành trong sự hiểu biết về Lẽ Thật.
Giăng 8 : 31 : Chúa Giê-su xác lập một mối liên quan chặt chẽ giữa việc nghiên cứu Kinh Thánh
và sự hiểu biết Lẽ Thật.

12) Để biết được thân vị của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Thi thiên 40 : 8 , 9; Giăng 17 :
3...
Nếp sống hay đường lối hành xử của chúng ta phản ánh về sự hiểu biết của chúng ta đối với Đức
Chúa Trời và ý chi của Ngài.

13) Vì Kinh Thánh giúp nuôi dưỡng, duy trì sự làm chứng, ngợi khen chúc tụng, và sự cầu nguyện
Chúa của chúng ta.

Công vụ. 7 : 1- 11; I Giăng 5 : 14...
Kinh Thánh là một cánh đồng vô cùng an toàn để chúng ta có thể đến mà yên tâm « gặm cỏ ».

14) Vì Kinh Thánh là thứ khí giới tấn công duy nhất của chúng ta trong cuộc chiến của đức tin.

Ê-phê-sô : 17. Xem : Ma-thi-ơ 4 : 4, 7,  10.

15) Vì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết về Đấng Christ – là sự khôn ngoan, sự công bình, sự
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nên thánh, sự cứu chuộc…và là tất cả mọi sự của chúng ta. Giăng 5 : 39 ; 20 : 31.
Bí quyết để hiểu biết Kinh Thánh, ấy là phải tìm kiếm Chúa Cứu Thế Giê-su ở Kinh Thánh : Công
vụ. 8.

16) Vì Kinh Thánh mang tính sáng tạo (gây dựng, hình thành). II Ti-mô-thê 3 : 14-17...
Kinh Thánh giúp chúng ta trở nên khả dụng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Rất thường khi, Kinh Thánh được coi như chuẩn mực của đời sống : “hãy làm, không được
làm…”. Một khái niệm như thế làm cho Lời Đức ChúaTrời trở nên khó hiểu, khó tiếp thu.  Thực ra,
Đức Chúa Trời muốn dùng Lời Ngài để đưa chúng ta đạt đến tầm vóc hoàn hảo của Đấng Christ.
Tóm lại, Đức ChúaTrời muốn đào tạo hay hình thành chúng ta qua Lời Kinh Thánh.

17) Vì Kinh Thánh mang tính thực tiễn . I Cô-rinh-tô 10 : 6, 7...
Khái niệm về các gương điển hình :

 gương để noi theo trong một số trường hợp nào đó,
 gương để đừng noi theo trong một số trương hợp khác.

18) Vì Kinh Thánh có nguồn gốc mầu nhiệm.

a) Kinh Thánh bày tỏ về xuất xứ mầu nhiệm :

Sứ đồ Phi-e-rơ : II Phi-e-rơ 1 : 21.

Sứ đồ Phao-lô : II Ti-mô-thê 3 : 16 ; I Tê-sa-lô-ni-ca 2 : 13.
Chúa Giê-su : Giăng 17 : 17.
Đức Chúa Trời đã phán dạy bởi Đức Thánh Linh.
Nhiều người đã nghe được những lời này.
Họ đã nói và ghi chép những lời này.
Chúa Giê-su là sự thành toàn và là nội dung đích thực của Thánh Ngôn Đức Chúa Trời.

b) Kinh Thánh có một đặc tính trường cửu :
Kinh Thánh từng bị công kích, bôi nhọ, gièm pha, thiêu hủy. KinhThánh từng bị xuyên tạc, bóp
méo, cắt xén, phản bội bằng hàng ngàn cách khác nhau. Dầu vậy, Kinh Thánh vẫn đứng vững và
sẽ không bao giờ bị hủy diệt.Ê-sai 40 : 8 ; Ma-thi-ơ 24 : 35.

c) Kinh Thánh có một đặc tính hiệp nhất toàn hảo.
Kinh Thánh tổng hợp những bản viết của bốn mươi trước giả có để lại danh tính hoặc không để lại
danh tính, trong đó người ta thấy có các vì vua (Đa-vít, Sa-lô-môn), các đấng tiên tri (Ê-sai, Ê-xê-
chi-ên), các công nhân thợ thuyền (Phi-e-rơ, Giăng), một vị thầy thuốc (Lu-ca), một đẳng cấp hàn
lâm đại học (Môi-se), một người chăn chiên (A-mốt), v..v…Những trước giả này đã dùng ba ngôn
ngữ (Hi-bá-lai, Hi-lạp, A-ra-mê-en), đã viết vào những thời kỳ khác nhau (từ Môi-se đến sứ đồ
Giăng cách nhau tới 16 thế kỷ), và họ đâu biết rằng rồi một ngày những bản thảo của họ sẽ cấu
thành một quyễn sách duy nhất. Dẫu vậy, Kinh Thánh thể hiện một tính hiệp nhất đáng kinh ngạc
cả về mặt kết cấu lẫn tư tưởng.

d) Kinh Thánh có một nội dung độc nhất vô nhị.
Kinh Thánh là quyễn sách độc nhất giải đáp những thắc mắc « tại sao » của chúng ta, những vấn
đề mà cuộc nhân sinh đặt ra cho chúng ta, như sự đau khổ, sự chết, quá khứ và tương lai của thế
giới, ý nghĩa của cuộc sinh tồn và lịch sử nhân loại.
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II) Cần đọc Kinh Thánh với tinh thần như thế nào để cho việc
đọc Kinh Thánh của chúng ta trở nên có ích lợi ?

1) Một tinh thần kỉnh kiềng, kính cẩn.
Phải luôn nghĩ rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, hà hơi. Với tinh thần ấy,
chúng ta đọc Kinh Thánh, không phải như cách đọc dành cho mọi cuốn sách khác. I Tê-sa-lô-ni-
ca 2 : 13; Ê-sai 66 : 2 ; Châm ngôn 1 : 7...
Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan, vì vậy, nếu tinh thần ấy có ở trong lòng
chúng ta, thì sự tìm hiểu Lời Chúa của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn.

2) Một tinh thần khao khát tìm hiểu Đức Chúa Trời.

Tôi đọc, không phải chỉ để đọc, mà là để tìm hiểu, tiếp thu và sống theo ý chỉ của Đức Chúa Trời
chứ không theo ý muốn của tôi.
Kẻ ngoan cố, bướng bỉnh chẳng học biết được điều gì cả mà chỉ làm những gì mà Phao-lô nói đến
trong I Cô-rinh-tô 2 : 14.
Về các thành kiến định kiến . . . chúng ta cần phải gạt chúng sang một bên, và sống với tinh thần
luôn luôn cởi mở.

3) Yêu mến Lẽ Thật.

« Lời Cha tức là Lẽ Thật ! » : Chúa Giê-su đã nói trong Giăng 17 : 17.

Xin đọc I Phi-e-rơ 2 : 1,  2.
Làm sao người ta có thể gắn bó với điều gì mà họ không quý trọng ?
Muốn trân trọng Lẽ Thật, cần phải yêu mến Lẽ Thật.

4) Thể hiện lòng nhẫn nại và sự kiên trì.
Càng thể hiện lòng nhẫn nại để tìm kiếm một kho báu, người ta càng quý trọng cái kho báu ấy
hơn.

Công vụ.17 : 11 ; Hê-bơ-rơ 10 : 36 ...
Để cho việc đọc Kinh Thánh trở nên hữu ích, đòi hỏi chúng ta phải có lòng kiên nhẫn và tính tập
trung thường kỳ, bởi vì đối với Đức Chúa Trời, không nên có gì hấp tấp vội vã.

5) Kết hợp sự cầu nguyện với việc đọc Kinh Thánh.
Vì các môn đồ không hiểu những lời phán dạy của Chúa Giê-su, nên họ xin Ngài giải thích , và
Ngài đã đáp ứng yêu cầu của họ : Mác 4 : 34 ; Luca 24 : 43. Đức Chúa Trời là Đấng giúp mở lòng
mở trí chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Ngài, nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu dược Lời
Ngài.

6) Phải biết sử dụng trí  thông minh.
Trí thông minh là một sự ban cho của Đức Chúa Trời, như vậy chúng ta cần phải thực hành và
phát huy nó. Xúc cảm hay trực giác không thể thay thế nó. Nó chính là một năng lực do Đức Chúa
Trời ban để chúng ta có thể nắm bắt được những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta qua Lời của
Ngài.

Chúa Giê-su kêu gọi đến lương tri : Mác 3 : 4 ;  Luca 10 : 36, 37.

Phao-lô cũng nói đến điều đó trong I Cô-rinh-tô 10 : 15 ; I Tê-sa-lô-ni-ca 5 : 21.

7) Không ngại đầu tư công sức.
Luca khen ngợi anh chị em tín hữu ở Bê-rê, vì họ đã không ngại bỏ ra nhiều công sức để hàng
ngày kiểm tra xem sự giảng dạy Lời Chúa có xác thực không : Công vụ. 17 : 11.
Khi Chúa Giê-su phán dạy : « hãy tra xem Kinh Thánh » (Giăng 5 : 39), Ngài đã dùng một từ
thuật quen thuộc để mô tả công việc vất vả của người thợ mỏ trong khâu đào xới và lấp đất một
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cách cẩn thận nhằm tìm ra các loại khoáng chất quý hiếm. Vậy, nếu đối với những công việc dưới
đất mà chúng ta còn có thể đầu tư công sức đến như thế, thì chúng ta phải có thể đầu tư công
sức bội phận hơn cho những công việc của chốn trời cao !

8) Giữ cho tinh thần luôn cởi mở.
Nếu đọc Kinh Thánh để tìm ở đó một sự xác nhận cho những điều mình đã biết, tìm hậu thuẫn cho
nếp sống hay cách nhận thức của mình, thì chúng ta đi sai đường rồi !
Lợi ích của việc đọc Kinh Thánh cũng như của việc nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời nằm ở chỗ làm
sao để cho Lời Chúa có thể dạy dỗ chúng ta, thuyết phục chúng ta, và sửa chữa các lỗi lầm của
chúng ta (II Ti-mô-thê 3 : 16).
Vậy nếu muốn hưởng được lợi ích của việc đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải sẵn sàng xét lại
những ý nghĩ mình có khi bước vào nghiên cứu văn đoạn Kinh Thánh và hãy để cho chính văn
đoạn ấy dạy dỗ mình.

9) Chúng ta không đơn độc.
Đức Thánh Linh đã hướng dẫn các trước giả Thánh kinh như thể nào, thì ngày nay Ngài cũng
muốn hướng dẫn chúng ta trong sự tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời thể ấy.
Ngoài ra, còn có những học cụ, tài liệu sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong sự khám phá, tìm hiểu Lời
Chúa :

 bản đồ Thánh kinh,
 tự điển Thánh kinh,
 chương trình kế hoạch đọc Kinh Thánh...
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III) Đọc như thế nào ?

Để đạt hiệu quả cao nhất trong sự đọc Lời Chúa, chúng ta cần phải :

1) Đọc mỗi ngày.
Lập thời biểu đọc Kinh Thánh mỗi ngày là công việc ưu tiên hàng đầu :
 để giúp nuôi dưỡng phần linh hồn chúng ta ;
 để giúp chúng ta hiểu biết về Đức Chúa Trời (tham chiếu phần học : « tại sao phải đọc Kinh

Thánh »).
Để đọc Kinh Thánh hàng ngày, đòi hỏi chúng ta phải có một tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và cố
gắng. Dù rằng lúc khởi đầu chỉ đọc có mười lăm phút, chúng ta vẫn phải có tinh thần nghiêm túc
này.

2) Cần có sẵn một cây bút chì trong tay.
Quá trình đọc Kinh Thánh cũng có những cạm bẫy cám dỗ, chẳng hạn như cứ nhìn lướt qua trên
các mặt chữ.
Biết bao nhiêu người có cảm tưởng rằng việc họ đọc Kinh Thánh đã nuôi dưỡng linh hồn của họ,
song trong thực tế thì chẳng có gì, bởi vì chỉ cần một tiếng đồng hồ sau đó, nếu bạn hỏi họ đã đọc
được những gì, thì chắc họ sẽ lúng túng khi phải trả lời.
Đôi mắt thì nhìn chữ, nhưng trí khôn lại để nơi đâu, không vận dụng.
Đôi tai có lắng nghe nhưng trí khôn lại bất động, cuối cùng là chẳng tiếp thu được gì.
Muốn cho trí khôn và não bộ chúng ta ra sức hoạt động, chúng ta cần có một cây bút chì. để :
 ghi nhận những cảm nghĩ  (chẳng hạn, một ý tưởng đập vào óc chúng ta…),
 ghi chú những từ khó của văn đoạn được đọc để tìm cách xác định ý nghĩa,
 ghi nhận thông điệp dạy dỗ qua phần Kinh Thánh đã đọc.nhờ đó, sự dạy dỗ sẽ được ghi sâu

trong tâm tưởng và trí nhớ của chúng ta.
 ghi nhận những điểm mình không hiểu để khi kết thúc phần Kinh Thánh được đọc, chúng ta có

thể quay lại tìm hiểu các điểm ấy.

3) Cần giữ một quyển vở hay một cuốn sổ nhật ký cho việc đọc Kinh Thánh.
« Công việc này chẳng có gì tốn kém, phức tạp, nhưng nó có thể mang lại rất nhiều lợi ích ! »
Đơn giản, chỉ cần một quyển vở hay một cuốn sổ nhỏ là đủ.

Ví dụ :
 Dành một trang cho mỗi ngày.
 trong đó tôi ghi nhận :

 ngày trong tuần.
 văn đoạn hay khúc Kinh Thánh đã đọc.
 những điều suy ngẫm.
 những từ khó và các định nghĩa.
 ý tưởng rút ra được từ văn đoạn Kinh Thánh đã đọc.
 lời cầu nguyện và sự cam kết của tôi, nếu  cần có.
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NHẬT KÝ ĐỌC LỜI CHÚA.

Tuần lễ từ  :............................ đến :................................

Thứ Hai :

Văn đoạn hay khúc Kinh Thánh  : ...................................... Ngày :.............

Những suy ngẫm chung quanh khúc Kinh Thánh đã đọc :
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Những từ khó : Các sự giải nghĩa :
1) ....................................................................................
2) ....................................................................................
3) ....................................................................................
4) ....................................................................................

Điều Đức Chúa Trời tỏ bày cho tôi hôm nay
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Một lời hứa.        Một mạng lệnh. Một nguyên tắc.

Ứng dụng vào trường hợp cá nhân của tôi :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Phương pháp đọc nói trên :
 là một phương pháp thực tiễn giúp ghi lại những bài học thường nhật rút ra từ Lời Chúa ;
 kích thích sự suy ngẫm;
 khích lệ tinh thần ham đọc Lời Chúa thường xuyên, đều đặn ;
 tạo dễ dàng cho việc ôn lại những gì đã đọc. Những gì tôi ghi nhận ngày hôm qua, so sánh với

những gì tôi ghi nhận ngày hôm nay ở cùng một văn đoạn Kinh Thánh, sẽ giúp đánh giá được
tiến trình tìm hiểu Lời Chúa của chúng ta.

 là một phương cách  để giúp thực hiện tổng kết và đánh giá.
Tôi có vận dụng trong thực tế những gì mà tôi đã ghi nhận không ?
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IV) Các phương  pháp khác của việc đọc Kinh Thánh

1) CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY.

Kinh Thánh gồm có khoảng 3 triệu chữ, 31.000 câu, 1.189 chương và 66 sách. Phải mất khoảng
38 tiếng đồng hồ để đọc toàn bộ kinh Cựu Ước, và khoảng 11 tiếng để đọc kinh Tân Ước, nghĩa là
phải mất cả thảy 49 tiếng đồng hồ để đọc toàn bộ Kinh Thánh. Nếu đọc lớn tiếng và với tốc độ
bình thường, thì người ta phải mất 70 giờ và 40 phút mới đọc hết quyển Kinh Thánh. Như vậy,
nếu cứ mỗi ngày đọc được 4 chương Kinh Thánh, thì chúng ta có thể dễ dàng đọc  xong toàn bộ
quyển Kinh Thánh trong thời gian một năm (365 ngày).
Chương trình đọc Kinh Thánh bên dưới đây không trình bày các sách theo thứ tự niên đại. Những
sách thi thơ và tiên tri của Cựu Ước được xếp lồng vào giữa những sách lịch sử trong thời điểm
mà người ta nghĩ là chúng đã được viết ra. Cũng bằng cách ấy, các sách thơ tín của kinh Tân
Ước được xếp lồng vào sách Công vụ Các Sứ đồ.
Mặc dù không phải ai cũng đồng ý với hết thảy mọi chi tiết, song những học giả Thánh kinh lớn
thuộc cánh bảo thủ cũng chấp nhận cái thứ tự niên đại được trình bày ở đây.

Xin giới thiệu một tác phẩm có nhan đề :
« Đọc qua Kinh Thánh trong một năm » của Mục sư  Leslie B. FLYNN.
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Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trong 52 Tuần Lễ

Thư-Tín Luật Pháp Lịch Sử Thi-Thiên Thơ-Văn Tiên-Tri Tin-Lành
Tuần (ChúaNhật) (Thứ-Hai) (Thứ-Ba) (Thứ-Tư) (Thứ-Năm) (Thứ-Sáu) (Thứ-Bảy)
1 Rôma 1-2 SángThế 1-3 Giôsuê 1-5 Thithiên 1-2 Gióp 1-2 Êsai 1-6 Mathiơ 1-2
2 Rôma 3-4 SángThế 4-7 Giôsuê 6-10 Thithiên 3-5 Gióp 3-4 Êsai 7-11 Mathiơ 3-4
3 Rôma 5-6 SángThế 8-11 Giôsuê 11-15 Thithiên 6-8 Gióp 5-6 Êsai 12-17 Mathiơ 5-7
4 Rôma 7-8 SángThế 12-15 Giôsuê 16-20 Thithiên 9-11 Gióp 7-8 Êsai 18-22 Mathiơ 8-10
5 Rôma 9-10 SángThế 16-19 Giôsuê 21-24 Thithiên 12-14 Gióp 9-10 Êsai 23-28 Mathiơ 11-13
6 Rôma 11-12 SángThế 20-23 QuanXét 1-6 Thithiên 15-17 Gióp 11-12 Êsai 29-33 Mathiơ 14-16
7 Rôma 13-14 SángThế 24-27 QuanXét 7-11 Thithiên 18-20 Gióp 13-14 Êsai 34-39 Mathiơ 17-19
8 Rôma 15-16 SángThế 28-31 QuanXét 12-16 Thithiên 21-23 Gióp 15-16 Êsai 40-44 Mathiơ 20-22
9 I Côrinhtô 1-2 SángThế 32-35 QuanXét 17-21 Thithiên 24-26 Gióp 17-18 Êsai 45-50 Mathiơ 23-25
10 I Côrinhtô 3-4 SángThế 36-39 Rutơ Thithiên 27-29 Gióp 19-20 Êsai 51-55 Mathiơ 26-28
11 I Côrinhtô 5-6 SángThế 40-43 I Samuên 1-5 Thithiên 30-32 Gióp 21-22 Êsai 56-61 Mác 1-2
12 I Côrinhtô 7-8 SángThế 44-47 I Samuên 6-10 Thithiên 33-35 Gióp 23-24 Êsai 62-66 Mác 3-4
13 I Côrinhtô 9-10 SángThế 48-50 I Samuên 11-15 Thithiên 36-38 Gióp 25-26 Giêrêmi 1-6 Mác 5-6
14 I Côrinhtô 11-12 XuấtÊdíptô 1-4 I Samuên 16-20 Thithiên 39-41 Gióp 27-28 Giêrêmi 7-11 Mác 7-8
15 I Côrinhtô 13-14 XuấtÊdíptô 5-8 I Samuên 21-25 Thithiên 42-44 Gióp 29-30 Giêrêmi 12-16 Mác 9-10
16 I Côrinhtô 15-16 XuấtÊdíptô 9-12 I Samuên 26-31 Thithiên 45-47 Gióp 31-32 Giêrêmi 17-21 Mác 11-12
17 II Côrinhtô 1-3 XuấtÊdíptô 13-16 II Samuên 1-4 Thithiên 48-50 Gióp 33-34 Giêrêmi 22-26 Mác 13-14
18 II Côrinhtô 4-5 XuấtÊdíptô 17-20 II Samuên 5-9 Thithiên 51-53 Gióp 35-36 Giêrêmi 27-31 Mác 15-16
19 II Côrinhtô 6-8 XuấtÊdíptô 21-24 II Samuên 10-14 Thithiên 54-56 Gióp 37-38 Giêrêmi 32-36 Luca 1-2
20 II Côrinhtô 9-10 XuấtÊdíptô 25-28 II Samuên 15-19 Thithiên 57-59 Gióp 39-40 Giêrêmi 37-41 Luca 3-4
21 II Côrinhtô 11-13 XuấtÊdíptô 29-32 II Samuên 20-24 Thithiên 60-62 Gióp 41-42 Giêrêmi 42-46 Luca 5-6
22 Galati 1-3 XuấtÊdíptô 33-36 I CacVua 1-4 Thithiên 63-65 ChâmNgôn 1 Giêrêmi 47-52 Luca 7-8
23 Galati 4-6 XuấtÊdíptô 37-40 I CacVua 5-9 Thithiên 66-68 ChâmNgôn 2-3 CaThương Luca 9-10
24 Êphêsô 1-3 Lêvi 1-3 I CacVua 10-13 Thithiên 69-71 ChâmNgôn 4 Êxêchiên 1-6 Luca 11-12
25 Êphêsô 4-6 Lêvi 4-6 I CacVua 14-18 Thithiên 72-74 ChâmNgôn 5-6 Êxêchiên 7-12 Luca 13-14
26 Philíp 1-2 Lêvi 7-9 I CacVua 19-22 Thithiên 75-77 ChâmNgôn 7 Êxêchiên 13-18 Luca 15-16
27 Philíp 3-4 Lêvi 10-12 II CacVua 1-5 Thithiên 78-80 ChâmNgôn 8-9 Êxêchiên 19-24 Luca 17-18
28 Côlôse 1-2 Lêvi 13-15 II CacVua 6-10 Thithiên 81-83 ChâmNgôn 10 Êxêchiên 25-30 Luca 19-20
29 Côlôse 3-4 Lêvi 16-18 II CacVua 11-15 Thithiên 84-86 ChâmNgôn 11-12 Êxêchiên 31-36 Luca 21-22
30 I Têsalônica 1-3 Lêvi 19-21 II CacVua 16-20 Thithiên 87-89 ChâmNgôn 13 Êxêchiên 37-42 Luca 23-24
31 I Têsalônica 4-5 Lêvi 22-24 II CacVua 21-25 Thithiên 90-92 ChâmNgôn 14-15 Êxêchiên 43-48 Giăng 1-2
32 II Têsalônica Lêvi 25-27 I SửKý 1-4 Thithiên 93-95 ChâmNgôn 16 Đaniên 1-6 Giăng 3-4
33 I Timôthê 1-3 DânSố 1-4 I SửKý 5-9 Thithiên 96-98 ChâmNgôn 17-18 Đaniên 7-12 Giăng 5-6
34 I Timôthê 4-6 DânSố 5-8 I SửKý 10-14 Thithiên 99-101 ChâmNgôn 19 Ôsê 1-7 Giăng 7-9
35 II Timôthê 1-2 DânSố 9-12 I SửKý 15-19 Thithiên 102-104 ChâmNgôn 20-21 Ôsê 8-14 Giăng 10-12
36 II Timôthê 3-4 DânSố 13-16 I SửKý 20-24 Thithiên 105-107 ChâmNgôn 22 Giôên Giăng 13-15
37 Titus DânSố 17-20 I SửKý 25-29 Thithiên 108-110 ChâmNgôn 23-24 Amốt 1-4 Giăng 16-18
38 Philemon DânSố 21-24 II SửKý 1-5 Thithiên 111-113 ChâmNgôn 25 Amốt 5-9 Giăng 19-21
39 Hêbơrơ 1-4 DânSố 25-28 II SửKý 6-10 Thithiên 114-116 ChâmNgôn 26-27 Ápđia CôngVụ 1-2
40 Hêbơrơ 5-7 DânSố 29-32 II SửKý 11-15 Thithiên 117-118 ChâmNgôn 28 Giôna CôngVụ 3-4
41 Hêbơrơ 8-10 DânSố 33-36 II SửKý 16-20 Thithiên 119 ChâmNgôn 29-30 Mica CôngVụ 5-6
42 Hêbơrơ 11-13 PhụcTryền 1-3 II SửKý 21-24 Thithiên 120-121 ChâmNgôn 31 Nahum CôngVụ 7-8
43 Giacơ 1-3 PhụcTryền 4-6 II SửKý 25-28 Thithiên 122-124 TruyềnĐạo 1-2 Habacúc CôngVụ 9-10
44 Giacơ 4-5 PhụcTryền 7-9 II SửKý 29-32 Thithiên 125-127 TruyềnĐạo 3-4 Sôphôni CôngVụ 11-12
45 I Phierơ 1-3 PhụcTryền 10-12 II SửKý 33-36 Thithiên 128-130 TruyềnĐạo 5-6 Aghê CôngVụ 13-14
46 I Phierơ 4-5 PhụcTryền 13-15 Êsơra 1-5 Thithiên 131-133 TruyềnĐạo 7-8 Xachari 1-7 CôngVụ 15-16
47 II Phierơ PhụcTryền 16-19 Êsơra 6-10 Thithiên 134-136 TruyềnĐạo 9-10 Xachari 8-14 CôngVụ 17-18
48 I Giăng 1-3 PhụcTryền 20-22 Nêhêmi 1-4 Thithiên 137-139 TruyềnĐạo 11-12 Malachi CôngVụ 19-20
49 I Giăng 4-5 PhụcTryền 23-25 Nêhêmi 5-9 Thithiên 140-142 NhãCa 1-2 KhảiHyền 1-6 CôngVụ 21-22
50 II Giăng PhụcTryền 26-28 Nêhêmi 10-13 Thithiên 143-145 NhãCa 3-4 KhảiHyền 7-11 CôngVụ 23-24
51 III Giăng PhụcTryền 29-31 Êxơtê 1-5 Thithiên 146-148 NhãCa 5-6 KhảiHyền 12-17 CôngVụ 25-26
52 Giuđe PhụcTryền 32-34 Êxơtê 6-10 Thithiên 149-150 NhãCa 7-8 KhảiHyền 18-22 CôngVụ 27-28
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2) QUY  TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH THEO ĐỀ XUẤT CỦA MỤC SƯ  TIM LAHAYE
Xin đọc tác phẩm của ông, »Phương pháp tự Nghiên cứu Kinh Thánh », do Nhà Xuất bản FAREL
ấn hành

Lưu ý : hãy xem trong bảng mục lục số trang của những sách mà tôi đề cập tới.

Hãy bắt đầu với kinh Tân Ước theo kế hoạch sau đây :

1) Đọc I Giăng, mỗi ngày một lần, trong một tuần lễ. (Cẩn thận, đừng nhầm lẫn với sách Phúc âm
Giăng). Tín thư này gồm có năm chương, sẽ giúp đảm bảo cho bạn về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu
Thế Giê-su.

2) Đọc sách Phúc âm (Tin Lành) Giăng,  hai lần, mỗi ngày trung bình từ 2 đến 4 chương. Sách
phúc âm này sẽ giúp bạn hiểu một cách sâu nhiệm hơn về thần tánh của Chúa Cứu Thế Giê-su,
và từ đó đưa dẫn bạn vào một đời sống Cơ đốc hiệu quả tốt đẹp.

3) Đọc sách Phúc âm Mác , hai lần, cũng với nhịp độ từ 2 đến 4 chương một ngày. Phúc âm này
sẽ giúp bạn khám phá điều cốt yếu của cuộc đời Chúa Giê-su, một cuộc đời phục vụ và vâng
phục.

4) Đọc các Tín thư ngắn của Sứ đồ Phao-lô : Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, I & II Tê-sa-lô-
ni-ca, I & II Ti-mô-thê, Tít và Phi-lê-môn, trung bình mỗi ngày đọc một tín thư, nếu có thể được.
Đây là những bức tín thư chứa đựng những lời giáo huấn thực tiễn cho cuộc sống hàng ngày.

5) Đọc sách Phúc âm Lu-ca, trung bình từ 2 đến 4 chương một ngày, bạn sẽ có cơ hội biết rõ với
đầy đủ chi tiết về cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-su, và nhờ đó, bạn sẽ am hiểu tường tận về phần
nhân tánh của Ngài.

6) Tiếp theo, hãy đọc sách Công vụ các Sứ đồ, vì trước giả của sách này vẫn chính là Lu-ca, để
giúp bạn nắm rõ những gì đã xảy ra sau khi Đấng Christ về trời, vào thời điểm ban đầu của Hội
Thánh.

7) Đọc Tín thư Rô-ma, theo nhịp độ từ 2 đến 3 chương một ngày. Tín thư gửi cho tín hữu thành
Rô-ma trình bày rất xúc tích và cô động về giáo lý của sự cứu rỗi và các đường lối thực hành của
giáo lý này.

8) Đọc sách Phúc âm Ma-thi-ơ : đây là sách thứ nhất trong bốn sách phúc âm của kinh Tân Ước.
Sách Phúc âm này giúp bạn hiểu rõ tiểu sử của Chúa Giê-su là con cháu thuộc hoàng tộc Đa-vít,
Vua dân Y-sơ-ra-ên (Do Thái) .

9) Cũng hãy đọc các Tín thư sau đây : I & II Cô-rinh-tô, Hê-bơ-rơ, Gia-cơ, I & II Phi-e-rơ, II & III
Giăng, Giu-đe (bao giờ cũng với nhịp độ từ 2 đến 4 chương một ngày).

10)Cuối cùng, hãy đọc sách Khải huyền , trong thời gian một tuần lễ (mỗi ngày 3 chương).
Đến khi đã hoàn tất chương trình này, và trước khi sang qua phần đọc kinh Cựu Ước, tôi đề nghị
các bạn hãy đọc lại kinh Tân Ước một lần nữa, cũng theo đúng quy trình đề xuất ở trên. Như vậy,
năm thứ nhất bạn sẽ đọc xong kinh Tân Ước hai lần… Sang năm thứ hai, bạn sẽ đọc kinh Cựu
Ước, bằng cách bắt đầu với những sách thi thơ hoặc các sách dạy về sự khôn ngoan, như : Gióp,
Thi thiên, Châm ngôn, Truyền đạo, Nhã ca.
Tôi đề nghị bạn hãy đọc sách Châm ngôn, mỗi ngày một chương, kết hợp với việc đọc thêm hai
chương của các sách khác, theo thứ tự sau : Gióp, Thi thiên, Truyền đạo và Nhã ca.
Thực tế, sách Châm ngôn gồm có 31 chương, vậy mỗi ngày có thể đọc một chương, thì trong một
tháng là đọc xong sách này. Bạn có thể tập thói quen là luôn luôn giữ cho việc đọc sách Châm
ngôn của mình đi đúng theo lịch đã đề ra trong tháng.  Nếu bạn đọc được như vậy đối với sách
Châm ngôn, 12 lần trong một năm, thì những nguyên lý của sự khôn ngoan thiên thượng ắt hẳn sẽ
neo đậu vững chắc và ăn sâu vào trong đời sống bạn.
Kế đó, hãy đọc sách Sáng thế Ký, một cuốn sách vô cùng lý thú. Sách này ghi lại lịch sử khởi
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nguyên của nguồn gốc loài người cũng như lịch sử dân tộc Y-sơ-ra-ên (Do Thái).
Và lần lượt đọc tiếp các sách Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân số Ký và Phục truyền Luật lệ Ký, để
biết về những sự bất trắc, chao đảo của dân Y-sơ-ra-ên và về các nguồn gốc của luật pháp Môi-se
trong vùng đồng vắng Si-na-i.
Các sách lịch sử : Giô-suê, Các Quan xét, Ru-tơ, I & II Sa-mu-ên, I & II Sử ký, Nê-hê-mi, Ê-xơ-ra,
Ê-xơ-tê sẽ giúp bạn hiểu biết về lịch sử đầy biến động với bao nổi trôi thăng trầm của dân Do Thái.
Sau cùng, các sách tiên tri từ Ê-sai đến Ma-la-chi sẽ giúp bạn thấy thế nào Đức Chúa Trời đã
không ngừng lấy lòng yêu thương mà kêu gọi dân sự Do Thái ăn năn,  dù đây là một đám dân sự
thường xuyên tỏ ra bất phục tùng và phản nghịch. Những lời tiên tri về số phận của Y-sơ-ra-ên và
sự ra đời của Đấng Mê-si là những kho báu quan trọng hàng đầu
Đến năm thứ ba và những năm tiếp theo, bạn có thể đọc Kinh Thánh trong thời gian một năm,
bằng cách mỗi ngày dọc một chương Tân Ước và hai chương Cựu Ước, cùng với năm chương
Cựu Ước đọc vào ngày Chúa nhật.

3) PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH THÁNH THÔNG QUA HỎI ĐÁP
Đọc kỹ một văn đoạn rồi tìm cách trả lời sáu câu hỏi.

- AI ?
 Những nhân vật kia là ai ?
 Ai đã viết văn đoạn này ?
 Văn đoạn này được viết cho ai ?

- VIỆC GÌ ?
 Khúc Kinh Thánh này nói về vấn đề gì ?
 Những nhân vật làmgì ?
 Điều gì xảy đến cho các nhân vật ?
 Khúc sách này dạy tôi làm gì ?

- KHI  NÀO ?
 Hành động hay sự việc xảy ra vào lúc nào (quá khứ - hiện tại – tương lai) ?
 Hành động hay sự việc kéo dài bao lâu ?
 Hành động hay sự việc xảy ra trước hay sau biến cố nào ?

- Ở ĐÂU ?
 Sự việc xảy ra ở đâu ?
*Những nhân vật đến từ đâu ?
 Họ đi về đâu ?
 Trước giả sống ở đâu ?

 Trước giả viết cho ai, về ai, và những người này sống ở đâu ?


- TẠI SAO (HAY LÝ DO)  ?
 Tại sao trước giả đã viết văn đoạn này ?
 Tại sao các nhân vật hành động và phát biểu như vậy ?
 Tại sao tôi cần phải làm những gì mà văn đoạn đã nói ?

- CÁCH NÀO ?
 Các nhân vật làm điều này hay điều kia như thế nào ?
 Họ phản ứng như thế nào ?
 Tôi có thể thực hành văn đoạn này như thế nào ?
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4) PHƯƠNG PHÁP  KIGALI.
Phương pháp này đã được hiệu chỉnh trong một cuộc họp mặt của những nhà dạy giáo lý, được
tổ chức ở Kigali, xứ Rwanda,  do đó nó có tên là Phương pháp Kigali.
Phương pháp này trước hết được áp dụng cho những khúc hay văn đoạn Kinh Thánh của các
sách phúc âm hoặc sách Công vụ các Sứ đồ, đồng thời cũng được sử dụng cho những mẩu
chuyện kể của Cựu Ước…

a) Bước tiếp cận đầu tiên với văn đoạn Kinh Thánh.
 đọc lớn tiếng và đọc hai lần khúc Kinh Thánh được chọn.
 ngay sau khi đọc lần đầu, nhớ nhanh chóng ghi nhận những cảm nghĩ của mình (điều gì làm

mình thích, điều gì làm mình không thích mấy, điều gì làm mình ngạc nhiên, điều gì mình
chẳng thích tí nào, v...v…). Bước đầu này chỉ cần có vài phút là đủ.

b) Xem xét văn đoạn.
Cần phải biết đón nhận một văn đoạn Thánh kinh theo đúng nguyên trạng của nó. Đây không phải
là một cái gương để phản chiếu hình ảnh mình, hay là điều gì đó làm hài lòng mình. Phải tâm niệm
rằng điều mình cần tìm, cần xem xét, đó chính là nội dung văn đoạn Thánh kinh. Dưới đây là vài
phương cách giúp ta tiến hành việc xem xét này :
*nhìn vào phần đầu và phần cuối (qua vài câu), để tìm hiểu sự việc gì xảy ra, có gì biến đổi giữa
phần khởi đầu và phần kết thúc không.
 đánh dấu những nơi chốn được nhắc đến.
 lưu ý ghi nhận các nhân vật trong văn đoạn và những mối quan hệ giữa họ với nhau :
 Ai tỏ ra như nhân vật chính đây ? Nhân vật này nói gì ? và làm gì ?
 Ai ở bên người này ? Ai giúp đỡ ? và ai chống lại nhân  vật này ?
 Ai tỏ ra tích cực, năng nổ ? Ai tỏ ra thụ động ?
 sắp xếp lại những từ trong đoạn văn có cùng một « họ từ » với nhau, và liên hệ cùng một chủ

đề.  Mỗi văn đoạn thường hay dùng vài họ từ khá rõ ràng.
 lưu ý ghi nhận các điểm tương phản và đối nghịch của đoạn văn, nếu có.

c) Thu lượm những thông tin, và tài liệu hướng dẫn bên ngoài văn đoạn Kinh Thánh.
Những thông tin và tài liệu chỉ dẫn của các chuyên gia nghiên cứu Kinh Thánh có thể soi sáng cho
đoạn văn :

 Thánh kinh đồ bản,
 Thánh kinh tham chiếu,
 các phần  chú thích, chú giải  bên dưới các trang sách,
 Thánh kinh tự điển …

d) Tra xét văn đoạn Kinh Thánh.
Vì các sách phúc âm được viết ra sau Lễ Phục Sinh, bởi những kẻ tin và cho những kẻ tin, cho
nên người ta có thể cố gắng tìm cách xác định các điểm sau đây :
 biến cố về cuộc đời Chúa Giê-su (và các môn đồ của Ngài) mà văn đoạn Kinh Thánh nói tới.
 niềm tin vào Đấng Christ phục sinh được thể hiện công khai tỏ tường hay âm thầm kín giấu, và

hi vọng mà niềm tin  ấy mang lại.
 đời sống Hội Thánh được gián tiếp đề cập tới : văn đoạn Kinh Thánh này được viết ra và

dành để nói tới nhu cầu hay những nhu cầu gì của các Cơ-đốc nhân ?
 những điều ám chỉ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Cựu Ước.

d bis) Đối với những câu truyện kể của Cựu Ước, hãy xác định :
 về lịch sử Y-sơ-ra-ên hoặc biến cố mà văn đoạn Kinh Thánh dựa vào để làm cơ sở.
 về niềm tin đặt nơi Đức Chúa Trời - Đấng Giải Cứu -, xem niềm tin ấy được thể hiện rõ ràng

hay bằng cách ẩn giấu.
 về đời sống của những kẻ có lòng tin kính trong dân Y-sơ-ra-ên, xem điểm này có được ngầm

nói đến không : văn đoạn này đã được viết ra và dành để nói tới nhu cầu hay những nhu cầu
gì của những kẻ tinl ?

 về những sự ám chỉ trực tiếp hay gián tiếp đến các văn đoạn khác của Cựu Ước.
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e) Hãy ứng dụng văn đoạn Kinh Thánh cho chính đời sống mình (tìm hiểu ý nghĩa của khúc Kinh
Thánh đối với chúng ta ngày hôm nay) :
 Sau khi đã nhận xét qua bốn điểm trên, hãy cố gắng tìm hiểu lời chứng về niềm tin phát tỏa ra

từ văn đoạn Kinh Thánh, tức phần về « tin mừng » được tìm thấy trong đó.
 Làm thế nào để lời chứng về niềm tin này (về tin mừng này) có thể soi sáng, nâng đỡ đức tin

của bản thân chúng ta, ở nơi chúng ta đang sống, và trong thời đại chúng ta ?
 Làm thế nào diễn dịch được văn đoạn cổ xưa này bằng những ngôn từ thích nghi để những

người chung quanh chúng ta có thể hiểu dễ dàng ?
 Đọc qua khúc Kinh thánh, chúng ta được cảm động phải có lời cầu nguyện thế nào đây, trong

giờ phút này ?

VÍ DỤ.

Chúa Giê-su và người đàn bà goá ở thành Na-in  (theo phương pháp Kigali).
Việc áp dụng phương pháp này để nghiên cứu một văn đoạn Thánh kinh đòi hỏi phải có thời gian.
Đây là một phương pháp cần được sử dụng một cách uyển chuyển, linh động. Chẳng hạn như,
không phải lúc nào cũng nhất thiết đặt ra hết mọi thứ câu hỏi, hoặc đi đúng theo trình tự chỉ định.
Khi đã quen với phương pháp này, người ta ắt biết rõ câu hỏi nào sẽ là thích hợp nhất để áp dụng
cho văn đoạn Thánh kinh, giống như một người thợ giàu kinh nghiệm biết lựa chọn các dụng cụ
thích hợp cho công việc mình đang làm.

Lu-ca 7 : 11 - 17 : hãy đọc đi đọc lại văn đoạn Kinh Thánh.
b) Nhận xét văn đoạn.
Các nhân vật :
 Chúa Giê-su được giới thiệu như một « vị thầy », vì chung quanh Ngài có các môn đệ. Kế đó,

các đám đông coi Ngài như « một nhà tiên tri lớn ». Câu chuyện được cấu tạo chung quanh
Ngài ; Ngài là nhân vật chính. Văn đoạn Kinh Thánh cũng xưng Ngài là « Chúa ». Đó « chính
là Đức Chúa Trời viếng thăm dân sự Ngài ». Bởi lời phán, Ngài ban sự sống cho người con
trai đã chết.

 Người đàn bà đã mất chồng và mất luôn cả đưa con trai độc nhất. Như vậy, người đàn bà này
trở nên neo đơn, không còn ai gọi là thân thích ruột rà. Nhưng, nhờ lời phán ra của Chúa Giê-
su, người đàn bà đã tìm thấy lại con trai mình.

 Đứa con trai chết nay đã đứng dậy bởi lời phán của Chúa Giê-su, và cậu bắt đầu nói, dù
những lời cậu nói không được tường thuật lại. Cậu con trai trở về với sự sống ; từ cõi thầm
lặng câm nín, cậu đã trở về với thế giới của âm thanh và tiếng nói.

 Những đám đông : có « một đám rất đông » đi bên Chúa Giê-su và « một đám khá đông » bên
cạnh người đàn ba goá. Chính những đám đông này cũng đi qua từ sự nín lặng cho tới khi
phát ra tiếng nói.

 Những môn đồ tháp tùng Chúa Giê-su. Vào phần cuối câu chuyện kể, người ta thấy những
môn đồ đã cùng các đám đông để dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ, ngợi khen.

Trong khúc Kinh Thánh này, sự chuyển biến tỏ tường nhất xảy ra ở phần nói về đứa con trai của
người đàn bà goá từ cõi chết sống lại. Sự kiện diễn ra vì lời phán của Chúa Giê-su. Hay nói cách
khác, đứng trước bi cảnh của người đàn bà bất hạnh, lòng thương xót của Ngài đã thôi thúc Ngài
phát ra lời phán đầy quyền năng. Như vậy, chính sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa Giê-su
là nguyên nhân cội nguồn của sự biến cải này : đứa trẻ chết nay đã được Chúa Giê-su cứu sống
và « giao lại cho người mẹ ».
Mở đầu câu truyện kể, trước giả sách Phúc âm trình bày về hai thành phần riêng biệt : một đám
người tháp tùng Chúa Giê-su đi vào thành, và một đám người khác u sầu buồn bã theo sau cổ
quan tài từ trong thành phố đi ra. Nhưng sau cùng thì cả hai đám người này đồng thanh chúc tụng
tôn vinh Đức Chúa Trời và công bố rằng Chúa Giê-su là « đấng tiên tri lớn ». Sự trở về với cuộc
sống của người trai trẻ bởi lời phán của Chúa Giê-su, giúp đem lại một sự chuyển hoá thứ nhì, ấy
là hai đám người từng đi trong thầm lặng, nay trở thành một và đồng cất tiếng ngợi khen tôn vinh
Đức Chúa Trời.
Thu lượm những sự dạy dỗ được khám phá ở khúc Kinh Thánh nghiên cứu.
Bằng lời phán ra của Ngài, Chúa Giê-su có thể ban lại sự sống cho con người. Thế giới Ngài dựng



16

nên là thế giới của sự sống, ở đó không còn có khóc than, cũng chẳng còn có sự chết nữa. Và đó
là điều chúng ta cần hiểu rõ.

d) Đặt câu hỏi chung quanh văn đoạn Kinh Thánh nghiên cứu.
Bằng cách này hay cách khác, tất cả các phần sách Phúc âm đều đồng loạt kể về : Chúa Giê-su ở
Na-xa-rét, Đấng từ kẻ chết sống lại, đời sống Hội Thánh và về Lời Chúa. Như vậy, chúng ta có thể
đặt câu hỏi chung quanh văn đoạn Kinh Thánh dựa trên bốn tiêu điểm này.

Cuộc đời Chúa Giê-su ở Na-xa-xét.
Chỉ có Lu-ca kể lại tình tiết này, song đây chính là tình tiết đặc  trưng cho những gì chúng ta biết
về Chúa Giê-su. Cả cuộc đời, Chúa Giê-su đã phát ngôn và hành động để thể hiện tình yêu
thương của Đức Chúa Trời, là Đấng muốn giải cứu dân sự Ngài và toàn thể loài người  ra khỏi
nanh vuốt của tử thần. Trước giả Lu-ca thường chứng minh rằng chính « lòng thương hại » này
(mà từ Hi-lạp có nghĩa là cảm thấy trắc ẩn trong lòng) đã thúc đẩy Chúa Giê-su hành động. Người
ta vẫn còn giữ địa danh của thị trấn nhỏ này, nơi đã xảy ra phép lạ : đó là thành Na-in, thuộc xứ
Ga-li-lê, đối diện ngọn núi Ta-bo ; ngày nay, đây là một ngôi làng của cư dân A-rập.

Đấng Phục sinh
Ở đây Lu-ca rõ ràng không dựa vào thời gian tính : Ông mô tả Chúa Giê-su với danh xưng là
Chúa mà những Cơ-đốc nhân dành cho Ngài sau Lễ Ngũ Tuần, để chỉ về sự Ngài được tôn vinh
bên cạnh Đức Chúa Trời. Lu-ca gọi Ngài là « Chúa », là Đấng có thể khiến chúng ta sống lại từ
trong kẻ chết. Câu chuyện ở thành Na-in xưa trở nên một biểu tượng về hành động của Đấng
Phục Sinh : ấy là ban cho chúng ta sự sống, và là sự sống của chính Ngài.

Đời sống Hội Thánh
Tin Mừng về Chúa Giê-su – là đấng tiên tri được mong chờ, là vị Chúa tể- không thể bị giới hạn
trong phạm vi của thị trấn Na-in nhỏ bé này, mà phải được lan truyền khắp thế giới. Với câu
chuyện kể, Lu-ca làm cho những tín đồ hiểu rằng họ cần phải trở nên những nhà truyền giáo, như
các đám đông kia. Hội Thánh chỉ tồn tại nhằm mục đích làm chứng về Chúa Giê-su, về Đấng từ kẻ
chết sống lại, về vị Chúa tể đang kêu gọi mọi người đến với sự sống.

Cựu Ước.
Để tường thuật câu chuyện xảy ra tại Na-in, ông Lu-ca dùng lại các lối diễn tả về một phép  lạ của
tiên tri Ê-li ngày xưa : cứu sống lại đứa con trai độc nhất của người đàn bà goá ở làng Sa-rép-ta
(tham chiếu I Các Vua 17 : 10-12; 17- 24; II Các Vua 4 : 18 - 37). Lu-ca cũng coi Chúa Giê-su
như Ê-li, mà theo truyền thống Do Thái hồi thế kỷ thứ nhất, là nhà tiên tri đang được mong chờ
xuất hiện để báo hiệu cho sự ra đời của thế giới mới của Đức Chúa Trời. Như vậy, theo Lu-ca thì
chính Chúa Giê-su đến để mở đầu cho thế giới mới này.

dbis) Đời sống Hội Thánh
Các sách Phúc âm có ghi chép về những hoạt động, nhu cầu cũng như các mối quan tâm lo lắng
của Hội thánh ban đầu. Trong câu truyện này, chúng ta thấy có mấy việc như sau :
 Cửa Tin Lành được mở ra cho dân ngoại : khi kể đến « các xứ láng giềng » của Giu-đê (xứ

dân Do Thái) tức là đã có ý nói rằng Tin Lành (hay Phúc Am) rồi đây sẽ vượt qua những ranh
giới chặt hẹp của xứ Y-sơ-ra-ên.

 Sự đến chậm của ngày Chúa Giê-su trở lại trong đại quyền và trong vinh quang : Cơ-đốc nhân
biết rằng, trước ngày quang lâm của Chúa, họ có một công việc cần phải làm, đó là làm chứng
về Chúa Giê-su cho toàn thế giới, và rao giảng Lời Chúa trong khắp muôn dân muôn nước.

 Sự Rao truyền Phúc  Am : Bài học từ câu chuyện kể của Kinh Thánh thật là rõ ràng, ấy là Hội
Thánh phải có chức năng truyền giáo để công bố Tin Mừng về sự sống mới được ban cho
trong Christ Giê-su.

 Nâng đỡ tinh thần Cơ-đốc nhân : dù có gặp thử thách khó khăn và đương đầu với cái chết và
cảnh tang tóc, những Cơ-đốc nhân vẫn vững tin rằng Đấng từ kẻ chết sống lại rồi đây sẽ  gọi
họ sống lại bằng chính Lời Phán của Ngài.



17

V) Sự học thuộc lòng Lời Chúa.

« Nhưng mà…tôi không có trí nhớ tốt ! »
Trí nhớ muốn phát triển, cần phải có sự rèn luyện. Chính nhờ học tập mà trí nhớ trở nên  hoàn
hảo.
Nghe đâu trong các bài thi để vào học tại Trường Đại Học Hồi Giáo ở Le Caire, thủ phủ Ai Cập,
các sinh viên phải hoàn thành tốt phần thi đọc thuộc  lòng toàn bộ kinh Co-ran, không được phép
phạm một lỗi nào.
Họ thực hiệm điều đó vì một nhà tiên tri đã chết, còn chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể làm
hết sức mình theo khả năng vì một Christ sống, vì Cứu Chúa của chúng ta, đồng thời còn vì chính
sự an sinh của linh hồn  chúng ta nữa ?

1) TẠI SAO CẦN NHỚ THUỘC LÒNG LỜI  CHÚA ? :

1) Theo gương Chúa Giê-su trong sách Ma-thi-ơ 4 : 4, 7 và 10 ; ở đây Chúa Giê-su cho chúng ta
biết lý do đầu tiên tại sao cần nhớ nằm lòng Lời Kinh Thánh. Khi bị cám dỗ, mỗi lần đáp lời, Ngài
đều nói « Kinh Thánh có chép rằng » và nhắc lại lời Đức ChúaTrời trong sách Phục truyền Luật lệ
Ký. Chúng ta thấy chính Chúa Giê-su đã sử dụng trí nhớ của mình trong những thời khắc nghiêm
trọng ấy.

2) Để kiểm soát đời sống nội tâm của chúng ta. Trong Thi Thiên 119, các câu từ 9-11, tác giả viết :
«Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa ».
3) Vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải gìn giữ, ghi tạc Lời Ngài trong lòng.
 Phục truyền Luật lệ Ký 4 : 39; Châm ngôn 3 : 1; Giăng 14 : 15 và 15 : 10; I Giăng 5 : 3.....

4) Để được trang bị cho sự hầu việc Chúa. II Ti-mô-thê 3 : 16 và 17 ;  Giô-suê 1.....

2) PHƯƠNG CÁCH :

Bài báo trích từ Tạp chí NGŨ TUẦN.
Bạn kiên trì ứng dụng những nguyên tắc sau, thì Chúa sẽ giúp đỡ bạn, và việc sử dụng những
nguyên tắc này cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

 Bằng cách nhắc đi ôn lại nhiều lần.
Không phải lập đi lập lại theo lối « con vẹt », song phải suy nghĩ đến ý nghĩa của những chữ
những câu mỗi khi bạn nhắc đi ôn lại những chữ những câu ấy.Phải thường xuyên nhắc đi ôn lại
từng câu Kinh Thánh cần ghi nhớ, cho đến khi bạn thuộc nằm lòng và có thể dễ dàng nhắc lại câu
Kinh Thánh đó.

 Bằng sự chú ý, quan tâm.
Joseph COOK có nói : « Sự chú ý là mẹ của trí nhớ, và sự quan tâm là mẹ của sự chú ý ».. Để
đảm bảo vững vàng cho trí nhớ của bạn, thiết tưởng bạn cần đảm bảo vững vàng cho người mẹ
và cho người bà của trí nhớ !
Sự tập trung là sự chú ý kiên trì của tinh thần  bạn vào một điều duy nhất nào đó. Bằng cách này,
bạn tạo ra được một ấn tượng bền lâu, và ấn tượng này có thể được dễ dàng nhắc lại. Nếu tinh
thần bạn muốn vượt thoát ra ngoài, thì hãy kéo nó trở lại ngay, và tiếp tục tập chú vào khúc Kinh
Thánh.

 Bằng tinh thần quan sát
Nhiều người nhìn sự việc theo cái nhìn tổng thể. Đề nghị bạn nên phân tích khúc Kinh Thánh, chia
ra thành các phân đoạn, sau đó thiết lập các mối tương quan giữa những phân đoạn khác nhau.
Từ đó, việc nghiên cứu toàn bộ khúc Kinh Thánh sẽ trở nên dễ dàng hơn.
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 Bằng các hình ảnh tinh thần
Hàng ngày đầu óc bạn đều có ghi nhận những hình ảnh tinh thần. Những hình ảnh chắc chắn sẽ
trở lại, chính là những hình ảnh mà bạn đã nhìn rõ nét nhất. Hãy để một tấm  bảng đen trong đầu
óc bạn, và viết trên đó từng phần một của khúc Kinh Thánh, khi bạn muốn giữ nó lại trong ký ức
bạn.

 Bằng cách kết hợp những ý tưởng của bạn.
Hãy so sánh câu Kinh Thánh bạn muốn ghi nhớ với một câu Kinh Thánh khác. Chẳng hạn như,
nếu bạn muốn ghi nhớ nằm lòng I Giăng 3 :16, thì hãy so sánh ý tưởng của câu này với Giăng
3 :16. Hãy kết hợp « chúng ta đã nhận biết lòng yêu thương » của câu trước với « Vì Đức Chúa
Trời yêu thương thế gian…đến nỗi » của câu sau. . Đây là một cách liên hệ tự nhiên giữa các ý
tưởng, sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc ghi nhớ Lời Chúa.

 Do động cơ thúc đẩy .
Sự yêu mến của chúng ta đối với chính Lời Chúa, đối với Chúa, và đối với những kẻ hư mất…,
phải thực sự là động cơ thúc đẩy chúng ta ghi nhớ nằm lòng Lời Kinh Thánh.

 Do một sự quan tâm đặc biệt.
Bạn rất dễ dàng để nhớ lại những điều gì đã từng làm cho mình hết sức quan tâm và vui mừng.
Những kết quả của việc ghi nhớ nằm lòng các câu Kinh Thánh được thể hiện rõ ràng qua sự làm
chứng, cầu nguyện, ngợi khen chúc tụng, cũng như trong sự hiểu biết về Đấng Thiên Phụ của
chúng ta. Những lý do trên chắc hẳn phải thúc giục chúng ta đến chỗ có được một niềm ham thích
nóng cháy trong sự học và ghi nhớ nằm lòng Lời của Đức Chúa Trời.
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VI) Các phương pháp khác để ghi nhớ nằm lòng Lời Chúa

1) GẠCH DƯỚI CÂU KINH THÁNH.
Một điều ích lợi cho tất cả những ai yêu mến Lời Đức Chúa Trời, đó là áp dụng một phương cách
đơn giản : gạch dưới các câu Kinh Thánh.
 Nhờ việc gạch dưới các câu, dần hồi quyển Kinh Thánh sẽ mang một giá trị càng lúc càng lớn

hơn dưới mắt của chủ nhân quyển Kinh Thánh ấy.
 Cách này giúp bảo tồn kết quả của những năm tháng học tập, đồng thời còn cho thấy Kinh

Thánh quả thật là một quyển sách vô cùng phong phú.
 Cách này cũng sẽ giúp người đọc Lời Chúa giữ được trong tâm não những chân lý mà người

đó khám phá được theo thời gian.

Gạch dưới câu như thể nào cho thích hợp
Điều này phần lớn tùy thuộc ý thích và quá trình đào tạo của mỗi người.
Nhưng nói chung, tốt nhất là nên lựa chọn những đề tài lớn và gạch dưới những câu có các đề tài
ấy một cách thường xuyên trải suốt quyển Kinh Thánh, thay vì gạch dưới vô số câu nói về đủ thứ
vấn đề khác nhau.

Các hệ thống hay phương cách khác nhau :
Có khá nhiều cách khác nhau để làm. Tuy nhiên, dù áp dụng bất cứ phương cách nào, thì chúng
ta cũng cần phải sử dụng chúng một cách khôn ngoan và chính xác.l
Nếu cứ máy móc mà gạch dưới các câu mỗi khi chợt khám phá một ý tưởng mới mẻ , thì chẳng
mấy chốc những trang Kinh Thánh sẽ tràn ngập các dấu gạch với đủ loại màu sắc, và như vậy có
thể gây trở ngại cho những lần nghiên cứu Lời Chúa về sau này.
 Vậy, phương cách đơn giản nhất là chỉ gạch dưới hoặc làm dấu khoanh tròn chung quanh

những khúc Kinh Thánh cần được nắm rõ và ghi nhớ vào lòng.
 Cách dùng các màu sắc. Bút chì màu hay bút mực màu có thể được sử dụng cho một số đề

tài nhất định nào đó.
 Màu đỏ, dành cho những câu Kinh Thánh nói về dòng huyết báu của Chúa Giê-su.
 Màu đen, chỉ về tội lỗi.....
 Cách dùng các ký tự, ký hiệu. Ký hiệu được viết ở mép quyển Kinh Thánh, bên cạnh khúc

Kinh Thánh liên hệ.
 X dành cho những câu Kinh Thánh nói về Đấng Christ.
 V dành cho những câu Kinh Thánh nói về Đức  Thánh Linh….

2) NHỮNG TẤM THIỆP .
 Cần có một hộp đựng những tấm ‘các’, loại thiệp mời, kích cở bình thường.
 Mỗi ngày, bạn viết một khúc hay câu Kinh Thánh cần học thuộc lòng lên một tấm ‘các’ mới, rồi

xếp loại theo thứ tự hẳn hoi để sau đó có thể ôn duyệt lại và sử dụng.
 Câu Kinh Thánh được viết trên một mé ‘các’, còn mé bên kia dùng để ghi rõ địa chỉ câu Kinh

Thánh.
Những tấm ‘các’ được đánh số nơi góc trên bên phải, và con số được khoanh tròn.
 Vào cuối mỗi tuần, lấy những tấm ‘các’ ấy ra và nghiên cứu lại. Rồi cứ sau 4 tuần lễ, bạn sẽ

dành trrọn một tuần để ôn duyệt những câu Kinh Thánh đã ghi trong bốn tuần qua.
 Những tấm ‘các’ được  xếp loại theo số thứ tự để dễ dàng cho việc ôn duyệt nhằm giúp chúng

ta quen thuộc với các câu Kinh Thánh cần ghi nhớ.

Lưu ý : Về việc đánh số, nên đánh số theo cách xếp loại đề tài. Và mỗi người có thể làm công
việc này theo  cách mình ưa thích.
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George Muller, 1805-1898, nhà truyền giáo bên cạnh các
cháu cô nhi.

« Việc đọc Lời Đức Chúa Trời là cả một ân huệ lớn  lao,
song tôi từng rơi vào cái cạm bẫy mà những người mới tin
đạo thường rơi vào, đó là ưa thích những cuốn sách về tôn
giáo nhiều hơn là Kinh Thánh (tức Lời Đức Chúa Trời).

Những khó khăn cho tôi trong việc tìm hiểu Kinh Thánh,
niềm vui ít ỏi mà tôi tìm thấy khi đọc Lời Chúa, tất cả đã
khiến tôi lơ là với việc đọc Kinh Thánh. Sự dối nát và thái
độ hờ hững đó của tôi cứ tồn tại, cho đến khi bế tắc được
phá vỡ, ấy là lúc mà tôi có được tri thức Thánh kinh và sự
vui mừng thông qua quá trình theo đuổi nghiên cứu Lời
Chúa đi kèm với sự cầu nguyện.

Trong suốt 4 năm đầu tiên mới tin Chúa, tôi không thể am
hiểu tận tường những điểm cơ bản của niềm tin chúng ta.
Vì sự dốt nát này, tôi đã phải sống khá lâu trong tình trạng
yếu đuối, thường khi vấp ngã và không thể nhẫn nại bước
đi trong các đường lối của Chúa. Chính Lẽ Thật giải thoát
chúng ta khỏi ách nô lệ của những sự ham muốn xấu xa
(Giăng 8 :31-31) : sự ham muốn của xác thịt, sự mê tham
của mắt, sự kiêu ngạo của đời. Kinh Thánh chứng minh
điều này. Từng trải của các thánh đồ và của bản thân
chúng ta cũng xác minh cho lẽ thật này. Hồi tháng Tám,
1829 khi Chúa cho tôi có cơ hội học Lời Chúa, cuộc đời và
nếp hành xử của tôi đã nhanh chóng thay đổi. Kể từ ngày
ấy, tuy không trở thành những gì mình có thể trở thành và
cần được trở thành, song bởi ân điển của Đức Chúa Trời,
tôi được sống bên Ngài, và nhờ đó đã có thể trở nên tốt
hơn xưa rất nhiều.

Tôi cũng muốn nói thêm điều này : « Nếu ai đó cảm thấy
khó hiểu Kinh Thánh, thì kẻ ấy cần đọc Kinh Thánh nhiều
hơn, vì việc đọc Kinh Thánh thường xuyên giúp chúng ta
khám phá được lắm điều thích thú ; thực vậy, càng đọc
Kinh Thánh, chúng ta càng yêu thích việc đọc Kinh Thánh.
Và cho dù người đọc chưa có được niềm tin, thì tôi vẫn
muốn khuyên người ấy cứ đọc Kinh Thánh một cách
nghiêm chỉnh. Nhưng người đó trước hết cần xin Đức
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Chúa Trời chúc phước, vì Ngài có thể ban cho « sự khôn
ngoaan để được ơn cứu rỗi ». II Tim.3 :15-17

Tôi đã biết Sa-tan thường xuyên muốn lôi cuốn cám dỗ
chúng ta, bằng cách làm cho chúng ta bỏ bê việc đọc Lời
Chúa và sự cầu nguyện khi chúng ta đánh mất niềm vui
của mình ; ma quỉ muốn chúng ta nghĩ rằng có ích gì đâu
mà đọc Kinh Thánh khi chúng ta không tìm thấy  được sự
vui thú ở trong đó, và có ích gì đâu mà cầu nguyện khi
chúng ta thiếu tinh thần cầu nguyện. Nếu chúng ta muốn
rằng Lời Chúa đem lại cho chúng ta sự vui mừng, thì
chúng ta cần phải tiếp tục đọc Lời Chúa ; và chúng ta cần
kiên trì cầu nguyện nếu muốn có được một tinh thần  cầu
nguyện ; bởi vì, càng ít đọc Lời Chúa thì chúng ta càng ít
muốn đọc Lời Chúa, và càng ít cầu nguyện thì chúng ta
càng ít muốn cầu nguyện. »

dvh/Ch.ng.


