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KINH  THÁNH  (phần 2) 
 
 

 
 
 

 

  
Chúa đã giảng dạy và sống theo căn bản của Kinh Thánh với nhiều cách khác nhau: 
 

� Trước nhất chính Ngài cũng luôn luôn tuân phục Kinh Thánh và thực hiện, sống theo 
các nguyên tắc của Kinh Thánh  (Ma. 4 :14, 6 :4, 8 :17, 13 :35 -  Gi. : 19 :28.) 

 
�  Chúa đã sanh ra dưới Luật Pháp (Gal. 4 :4), đã được cắt bì theo như Luật Pháp quy 

định, đã được đem dâng ở Đền Thờ khi còn là thiếu nhi (Lu. 2 : 21). 
 
�   Để chống lại sự cám dỗ (Lu. 4 :16-21). 
 
�  Để có đủ lập luận khi đương đầu với những người Do-thái (Ma. 22 :32, 22 :42-43, Gi.  

8 :17). 
 
�   Để giáo huấn cho các môn đồ (Lu. 24 :44-46) và thiết lập căn bản cho bài Giảng trên 

Núi (Ma. 5 :17-48). 
 
 

 

 
�    Chúa đã đặt điều răn của Đức Chúa Trời trên tất cả truyền thống (Ma. 15 :3-4) 
�    Chúa đã luận giải Kinh Thánh (Lu. 4 :21). 

5. BẰNG CÁCH NÀO CHÚA GIÊ-SU ĐÃ DỰA  
TRÊN CĂN BẢN CỦA KINH  THÁNH 

6. BẰNG CÁCH NÀO CHÚA GIÊ-SU  
ĐÃ SỬ DỤNG CỰU ƯỚC ĐỂ GIẢNG DẠY 
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�    Chúa đã quở trách dựa trên Kinh Thánh  (Ma. 15 :7). 
�    Chúa đã giải đáp, trả lời các câu hỏi dựa trên Kinh Thánh  (Mác 12 :29). 
�    Chúa đã chứng tỏ tầm quan trọng thật sự của Kinh Luật  (Ma. 5 :17-48). 
�   Chúa đã chứng tỏ Kinh Thánh là đầy đủ và trọn vẹn cho bất ai muốn làm đẹp lòng Đức 

Chúa Trời (Lu.16 :29). 
 
 
 

 
Trước khi bắt đầu nghiên cứu chương này, chúng ta hãy lưu ý là thời ấy đã là năm 50, có 

nghĩa là gần một thế hệ sau Thập Tự Giá và Lễ Ngũ Tuần đầu tiên mà vẫn chưa có văn bản gì về 
các biến cố đã xảy ra ở thành Giê-ru-sa-lem, trong lúc đó Hội Thánh đã bắt đầu phát triển và bành 
trướng trong khắp vịnh biển Địa Trung Hải. 

 
Một số các nan đề đã thúc đNy việc biên soạn các tín thư bởi các sứ đồ (Phao-lô, Phi-e-rơ, 

Giăng, Gia-cơ, etc...) và Đức Thánh Linh đã thôi thúc và linh cảm cho những người này viết xuống 
thành văn bản sự làm chứng mà chúng ta còn cho đến ngày hôm nay. 
 
 
 

8.  CHÚA GIÊ-SU ĐÃ NÓI  GÌ 
   
 

Giăng 14 :26 : "...Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh 
Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con tất cả những gì Ta đã truyền dạy 
cho các con." 

 
Giăng 16 :13-15 : "... Nhưng khi Thánh Linh là Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn 

các con vào chân lý toàn vẹn ... Ngài sẽ loan báo cho các con những việc đang xảy đến ... 
Thánh Linh nhận từ Ta và truyền lại cho các con." 

 
Bây giờ chúng ta hãy nói đến một chủ đề quan trọng để xác định và củng cố sự tín nhiệm của 

phân đoạn của Lu-ca 24 :44 và chứng tỏ cho chúng ta thấy là Chúa Jê-sus là nhân vật chính yếu 
của Kinh Thánh và ý nghĩa của những lời của Ngài trên Thập Tự Giá  " TẤT CẢ MỌI SỰ ĐÃ 
ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM"  (Gi. 19 :28-30). 

 
�       Sự ra đời mầu nhiệm (Ma. 1 :22-23, Ês. 7 :14) 
�       Thành Bết-lê-hem (Ma. 2 :5-6, Mi. 5 :1). 
�       Sự chạy trốn sang Ai Cập (Ê-gíp-tô) (Ma. 2 :15, O. 11 :1). 
�       Thời niên thiếu ở làng Na-xa-rết (Ma. 2 :23, Ês. 8 :23 và 9 :1). 
�       Quyền năng thiên thượng để chữa lành bệnh (Ma. 8 :16-17, Ês. 53 :4) 
�       Đi vào thành Giê-ru-sa-lem cởi trên một con lừa con (Gi. 12 :14-15, Xa. 9 :9) 
�       Ba mươi đồng bạc (Ma. 26 :15, Xa. 11 :12-13) 
�       Sự phản bội của Giu-đa (Ma. 26 :24, Thi. 41 :10). 
�       Sự đóng đinh chết trên Thập Tự Giá (Ma. 27 :35, Thi. 22 :15). 
�       Hai kẻ tội phạm – hai kẻ trộm (Ma. 27:38, Ês. 53:12). 
�       Giấm  (Gi. 19 :29, Thi. 69 :22). 

7. BẰNG CÁCH NÀO CHÚA GIÊ-SU ĐÃ HỨA SẼ LINH C ẢM  
CÁC TÁC GI Ả CỦA TÂN ƯỚC 
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�       Quần áo bị đem ra bắt thăm (Ma. 27 :35, Thi. 22 :15-19). 
�       Mộ chôn của người giàu (Ma. 27 :57-60, Thi. 16 :9-10). 
�   Sự thăng thiên của Chúa (Công. 1 :9, Thi. 24 :7-10). 

 
Đương nhiên tất cả các điều này liên quan một cách chặt chẽ trước hết với dân Y-sơ-ra-ên 

(Gi. 1 :11) nhưng cũng liên quan đến mỗi người chúng ta (Gi. 1 :12-14). 
 
Bây giờ chúng ta hãy xem bằng cách nào các tác giả của Cựu Ước đã viết những Lời của 

Đức Chúa Trời. 
 

� Xuất. 17 :14 : Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se "Con chép lại việc này trong một 
cuốn sách để ghi nhớ..." 

 
� Xuất. 19 :6-7 : "Đó là những lời con phải nói cho dân Y-sơ-ra-ên ... Như vậy trở về, 

triệu tập các bô lão đến và thuật cho họ nghe những lời CHÚA đã truyền cho ông 
nói lại." 

 
� Xuất. 34 :27 : Đức Chúa Trời đã nói với Môi-se "Con chép lại những lời này ..." 

(anh chị hãy xem Phục. 27 :3 và 31 :24.) 
 
� Giê. 1 :1-4 : "CHÚA phán với tôi..."  

 
� - Êx. 1 :3 : "L ời của CHÚA đến cùng Ê-xê-chi-ên" 

 
� - Êx. 2 :2 : "Tôi nghe Ngài phán với tôi." 
 
� - Đa. 10 :11 : " Đa-ni-ên, Chúa yêu quý ngươi, hãy chú tâm đến những lời ta sắp 

truyền cho ngươi"    
 

� - Ô. 1 :1 : " Đây là lời CHÚA phán với Ô-sê ... 
 

� - Rô. 3 :2 : Những lời tiên đoán và tiên tri của Đức Chúa Trời đã được trao cho những 
người Do-thái. Đức Chúa Trời đã giao cho họ đặc ân đem đến cho cả thế giới sự hiểu 
biết về Đức Chúa Trời thật và về Đấng với công cụ của Kinh Thánh đã được thần cảm. 

 
 
Bây giờ chúng ta hãy xem một số xác định đáng chú ý trong Tân Ước về sự thần cảm của 

Kinh Thánh . 
 

� Chúng ta đã thấy là chính Đức Thánh Linh đã nhắc nhở lại cho các môn đồ và các tác 
giả của Tân Ước về các phép lạ và những lời lẽ của Chúa Jê-sus cùng tất cả sự giảng 
dạy thuộc linh kèm theo những điều này. 

 
� Các tác giả của Tân Ước đã trích dẫn rất nhiều lần Cựu Ước (Phi-e-rơ, Phao-lô, Gia-

cơ, Giăng) để xác định cho các văn bản của Hội Thánh, với mục đích củng cố đức tin 
của các môn đồ và các tín đồ đối với Kinh Thánh.  Họ đều ý thức là họ viết bởi sự thần 
cảm đến từ Đức Chúa Trời . 
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Trước hết là sự làm chứng của Phao-lô 
 

���� 1 Cô. 11 :23 : "Và điều tôi đã nhận từ Chúa, tôi truyền cho anh chị em." 
 
���� 2 Cô. 12 :7 : " … những mặc khải siêu việt …  "  
 
���� Gal. 1 :12 : "Vì tôi đã nhận Phúc Âm ấy không phải từ một người nào, cũng không 

do ai dạy tôi, nhưng do Chúa Cứu Thế Giê-su mặc khải cho tôi." 
 
���� Êph. 3 :3 : "Tôi nhờ Chúa khải thị được biết huyền nhiệm, như tôi vừa viết vắn tắt 

cho anh chị em." 
 
 
Sau đó là sự làm chứng của Phi-e-rơ 
 

���� 1 Phi. 1 :10-12 : "các tiên tri đã nghiên cứu, tra xét ; và cũng đã truyền phán về ân 
sủng ban cho anh chị em… bởi Đức Thánh Linh từ trời sai xuống rao truyền cho 
anh chị em." 

 
� 2 Phi. 1 :19-21 : "Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được 

Đức Thánh Linh tác dộng nói ra từ Đức Chúa Trời." 
 
 

 

 
� Duy nhất Kinh Thánh là đầy đủ và trọn vẹn để giảng dạy và sống theo. 
 
� Chúng ta không thể thêm vào hay bớt đi điều gì trong Kinh Thánh (Khải. 22 :18) 
 
� Kinh Thánh phải có thNm quyền trên chúng ta : 
  
 -  từ khước Kinh Thánh cũng có nghĩa chối bỏ Đức Chúa Trời  
 -  không vâng lời Kinh Thánh cũng có nghĩa là bất tuân với Đức Chúa Trời (2 Tê.  
  3 :14). 
 
� Kinh Thánh ban cho chúng ta đức tin và cách nuôi dưỡng đức tin đó (Rô. 10 :17) 
 
� Kinh Thánh là nền tảng của tất cả hệ thống giáo huấn và cho các nguyên tắc mà hội 

thánh địa phương và trên toàn thế giới phải tuân theo  (Công.   2 :42). 
 

� Kinh Thánh giúp chúng ta khám phá và hiểu biết về Chúa Giê-su Christ (Gi. 1 :14, 
Cô. 2 :2 et 2 :9) 

 
� Kinh Thánh thánh hóa chúng ta  (Gi. 17 :17). 

 

9.  THÁI ĐỘ CHÚNG TA PHẢI CÓ ĐỐI VỚI LỜI CHÚA ĐÃ THẦN CẢM    


