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Hãy làm quen với Kinh Thánh !

I) Hãy có tinh thần tập dành thì giờ mỗi ngày để nghiên cứu
Lời Đức Chúa Trời.

Đây là một quyết định dễ đưa ra, và cũng chẳng quá khó để duy trì, nếu như
chúng ta làm điều này với tất cả tấm lòng chân thật.

Và đây là một trong những quyết định mang lại ích lợi lớn nhất cho mỗi Cơ-đốc
nhân.

Quyết tâm đi tới quyết định này với một lòng thành tín, là bước ngoặt vô cùng
quan yếu của biết bao cuộc đời.

Thực vậy, có lắm cuộc đời cằn cỗi, ưu phiền đã trở nên sung mãn và hữu ích khi
họ bắt đầu đi vào quá trình nghiên cứu Kinh Thánh trên một căn bản kiên trì,
thường nhật, và thường xuyên.

Lúc đầu, giáo trình nghiên cứu này có thể không lý thú cho lắm, và những kết quả
bước đầu có thể cũng chẳng mấy khích lệ, nhưng với kẻ có lòng khao khát và
chịu  làm việc cách nghiêm túc, thì theo thời gian, người ấy sẽ không mấy chốc
cảm nhận được sự chuyển biến phát triển tích cực về tư chất và sự phong phú
hoá của toàn bộ cuộc đời mình.

Tôi có biết nhiều người rất bận rộn, không phải chỉ riêng một số công nhân nam
nữ, đã dành một tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghiên cứu Kinh Thánh. Dầu vậy,
nếu ai đó chỉ có thể biệt riêng chừng mười lăm phút đồng hồ mỗi ngày cho việc
nghiên cứu Lời Chúa, thì đó cũng có thể là một công việc  thành công lớn lao rồi.

Mỗi khi làm được điều này, thì thời gian tốt nhất trong ngày cho việc nghiên
cứu Lời Chúa, là vào buổi sáng tinh mơ.

Đó là thời điểm tốt nhất, và nếu có thể, hãy biệt mình riêng với Chúa. .

II) Hãy tập cho có tinh thần yêu mến nghiên cứu Kinh Thánh.

Thật đáng ngại khi thấy có biết bao nhiêu người đọc Kinh Thánh với tinh thần tắc
trách ; họ như nghĩ rằng trong Kinh Thánh có một  uy lực huyền bí , chỉ cần mở ra
đúng vào những trang  nào đó là họ có thể tìm được một giải đáp tuyệt vời.

Thực ra, Kinh Thánh chỉ tuyệt vời ở chỗ lẽ thật được chứa đựng trong đó, và để
khám phá lẽ thật này, đòi hỏi chúng ta phải quan tâm động não nhiều. Một câu
KT cần được đọc đi đọc lại, và lại được tiếp tục đọc lại nhiều lần trước khi chúng
ta có thể nắm bắt được sứ điệp tuyệt vời về tình yêu thương và sức mạnh mà
ĐCT đặt vào trong đó.
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Những chữ trong KT cần đi qua và đi lại nơi tâm trí chúng ta, trước khi sức mạnh
trọn vẹn và sự tốt lành của Lời Chúa có thể chiếm hữu chúng ta. Muốn  cảm
nhận cái đẹp và hiễu rõ ý nghĩa thâm thúy của các tác phẩm nghệ thuật , người
ta phải dành thì giờ khá lâu để thưởng ngoạn chúng, thì cũng vậy, đối với KT,
chúng ta phải dành đầy đủ thời gian  cho những câu KT quan trọng, để nhờ đó có
thể cảm nhận được sự tốt lành và hiểu rõ ý nghĩa sâu nhiệm của Lời Đức Chúa
Trời.

Khi đọc một câu KT, hãy tự hỏi : "Câu này có ý nghĩa gì ?"

Kế đó, hãy hỏi : "Câu này mang ý nghĩa gì cho tôi ?"

Khi đã nhận được sự giải đáp, hãy hỏi thêm : "Có phải đây là tất cả ý nghĩa
của câu KT không?" và đừng rời khỏi câu KT cho đến khi  biết chắc đã nắm bắt
được ý nghĩa đầy đủ của câu KT ấy.

Về sau, chúng ta có thể trở lại với câu KT đó để khám phá thêm nhiều sự tốt
lành.

Nếu gặp phải những từ quan trọng trong câu KT, thì hãy cân nhắc chúng, tìm một
số những khúc KT khác có dùng các từ đó, để cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đầy đủ
của câu KT. Chúa dạy rằng những người được phước chính là những kẻ biết
"suy gẫm" Lời ĐCT "ngày và đêm". (Thi. 1:2-3.)

Đọc nhanh và đọc lướt qua vài câu trong vài chương KT, đó không phải là sự suy
gẫm Lời Chúa, và cách đọc như thế không mang lại nhiều phước hạnh.

Tiên tri Giê-rê-mi đã có thể nói :"Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy
rồi ; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy..." (Giê-rê-mi 15 :16).

Khi ăn, không có gì quan trọng hơn là phải biết nhai. Nếu không nhai thức ăn
cách kỹ lưỡng, thì sẽ có nhiều nguy cơ gặp những vấn đề khó khăn về tiêu hoá.
Không thể nhờ người khác nhai thay thức ăn thuộc linh cho bạn. Chính bạn phải
làm điều đó cho mình.

Mỗi người đều có thể trở thành học viên để nâng cao đời sống tinh thần và tri
thức thuộc linh của mình. Bước đầu có thể khó khăn, nhưng mọi sự sẽ nhanh
chóng trở nên dễ dàng. Tôi từng nhìn thấy có những tinh thần xơ cứng, lụn bại đã
trở nên vô cùng sắc bén qua quá trình chịu đào sâu cuốc bẫm và dùi mài trên căn
bản Lời Chúa.

III) Học Kinh Thánh theo từng đề tài.

Hãy lấy ra những đề tài khác nhau mà Kinh Thánh đề cập tới, nghiên cứu từng
đề tài một trên nền tảng KT, và tìm xem KT muốn dạy ta điều gì qua những đề tài
này.

Có thể cũng cần biết những học giả có tầm cỡ đã nói gì về những đề tài quan
trọng này, mặc dầu nhìn chung chẳng có là bao, nhưng điều tối quan trọng là
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phải tìm hiểu những gì ĐCT muốn phán dạy, bởi vì những ý kiến của loài người
thường rất không hoàn hảo, và thông thường rất thiên lệch, phiến diện.
Nếu con người hiểu biết những gì ĐCT muốn phán dạy qua một đề tài nào
đó trong Kinh Thánh, thì hẳn sẽ tốt biết mấy cho chính họ cũng như bạn bè
của họ.

Để làm điều đó, không nhất thiết phải đọc từng câu từng đoạn từ Sáng thế ký cho
đến Khải huyền. .

Nếu làm như vậy cho từng đề tài mà bạn lựa chọn  thì sẽ tốn hao biết bao thì giờ.

Chỉ cần thiết phải làm cách đó khi không tìm ra được những tài liệu tham khảo
hoặc không có các phần KT tham dẫn.

Qua các tác phẩm, tài liệu để tham khảo, chúng ta có thể tìm thấy ở đó cái kết
quả lao động cần cù của rất nhiều những bộ óc, những trí tuệ.

Trong các sách tự điển (tự điển Thánh kinh, Kinh tiết Sách Dẫn ...), hoặc trong
một số Kinh Thánh hay  Thánh Kinh Phù Dẫn , những đoạn văn khác nhau liên
hệ với từng đề tài đã được tổng hợp và phân loại để thuận tiện cho việc nghiên
cứu, nhờ đó chỉ cần có thời gian vài giờ là có thể hoàn thành công việc tham
khảo, thay vì phải mất hằng tháng, thậm chí có khi hằng năm như trước kia.

Phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh theo đề tài là phương pháp rất đơn
giản nhưng rất thú vị, đồng thời chính là phương pháp khả dĩ mang lại
những kết quả tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất.

Đây không phải là phương pháp duy nhất để nghiên cứu Kinh Thánh, vì nếu
chỉ dựa vào phương pháp này mà thôi thì chúng ta sẽ bỏ mất nhiều phước
hạnh mà ĐCT dành sẵn cho chúng ta trong Kinh Thánh.

Dẫu vậy, đây là một phương pháp học rất lý thú và hiệu quả. Và đây cũng chính
là phương pháp nghiên cứu Lời Chúa mà Thần khoa Tiến sĩ M. Moody yêu thích
nhất.

Phương pháp này giúp ta đi sâu vào tinh thần và ý nghĩa của mỗi đề tài nghiên
cứu.

Tiến sĩ M. Moody đã có lần dành trọn nhiều ngày liên tiếp để nghiên cứu về đề tài
"ân điển".

Khi nghiên cứu xong, Ong cảm thấy như bị chìm ngập trong đề tài, đến mức phải
vội vã chạy ra ngoài đường, tìm gặp ngay một kẻ đi đường đầu tiên và hỏi người
ấy : "Ong có biết gì về ân điển không ?".

"An điển của ai?", người đó hỏi lại. Ong trả lời : "An điển của ĐCT mang đến
sự cứu rỗi đó mà."

Vàrồi, Tiến sĩ M. Moody hân hoan nói cho người này biết về những kho tàng vô
tận trong Lời của Đức Chúa Trời.
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Đó là cách thông hiểu từng đề tài Thánh kinh và để từng đề tài tràn ngập trong
tâm linh mình. Vậy hãy nghiên cứu xuyên suốt Kinh Thánh và tìm hiểu ý nghĩa
nội dung sâu nhiệm của mỗi đề tài.

Công việc này có thể thực hiện dễ dàng.

Giả dụ như đề tài bạn muốn nghiên cứu là "Sự Cầu Nguyện."

Quyễn Thánh Kinh Tham Dẫn (hay Thánh Kinh Phù Dẫn) có thể cho bạn một
danh sách khá dài về những khúc KT khác nhau nói tới đề tài này.

Lần lượt xem qua từng khúc KT này, rồi chú tâm nghiên cứu để tìm hiểu sự dạy
dỗ trong đó..

Làm xong bước này, bạn sẽ hiểu rõ về sự cầu nguyện một cách phong phú hơn
so với sự hiểu biết của bạn từ trước đến nay, thậm chí phong phú hơn so với
những gì bạn đã có thể học được từ những bài giảng luận tìm thấy trong các tài
liệu, tác phẩm  do những người khác viết ra chung quanh đề tài « Sự Cầu
nguyện », cho dù các văn kiện và tác phẩm này có mang một giá trị như thế nào.

Đôi lúc cũng cần nhìn qua một số đề tài khác được nhắc tới trong chính đề tài
bạn đang nghiên cứu.

Chẳng hạn như, bạn muốn nghiên cứu sự dạy dỗ của Lời Chúa về vấn đề « Đền
Tội » ; trong trường hợp này, bạn sẽ tra cứu không chỉ ở tiểu mục "Sự Đền Tội",
mà còn trong các tiểu mục "Huyết", "Sự Chết của Christ."

Đối với công việc này, một quyễn Kinh Thánh Tham Dẫn (hay Thánh Kinh Phù
Dẫn) tuy không là cần thiết mấy nhưng lại thường rất hữu ích.

Để nghiên cứu về "Sự Cầu Nguyện", bạn có thể tìm những khúc KT trong đó có
những từ như :"lời cầu nguyện", "những tiếng khóc", "lời yêu cầu", "lời kêu
gọi" "sự thở than", "sự cầu thay " ..v..v...
Những đoạn văn Thánh kinh này có thể tạo thành một danh sách nghiên
cứu tốt. .

Có bốn (04) điều quan trọng cần lưu ý khi Nghiên cứu Thánh kinh theo Đề
tài.

a) Cần có hệ thống .

Không nên chọn đề tài nghiên cứu một cách bất chợt

Nên có một danh sách được chuẩn bị cẩn thận về những đề tài bạn muốn nghiên
cứu cho nhu cầu hiểu biết của mình, rồi đi sâu vào từng đề tài một, theo thứ tự .
Nếu không làm như thế, có thể bạn sẽ có vài đề tài yêu thích riêng, và rồi bạn cứ
dốc công dốc sức mà tập trung cho những đề tài ấy, cho đến khi bạn thấy không
kham nỗi nữa, như vậy sẽ gặp lắm điều trở ngại hay bất tiện.
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Bạn có thể sẽ hiểu nhiều về các đề tài trên, song lại không hiểu gì về những đề
tài khác cũng có cùng một tầm quan trọng.

Bạn sẽ là một Cơ-đốc nhân kiên quyết, không khoan nhuợng, xét về chỉ một
mặt.

b) Hãy có ý thức .

Khi chọn một đề tài, đừng chỉ hài lòng trong việc nghiên cứu một số văn đoạn
Thánh kinh có liên quan, mà nên tìm càng nhiều càng tốt từng khúc KT nói về đề
tài ấy.

c) Hãy có tính chính xác .

Hãy tìm hiểu ý nghĩa chính xác của mỗi khúc KT liên hệ tới từng đề tài nghiên
cứu. Phương cách làm công việc này cũng đơn giản thôi :

1) Lưu ý những từ chính xác được sử dụng.

2) Tìm hiểu ý nghĩa đích thực của những từ được sử dụng .

Cách làm này có thể thực hiện qua sự tìm hiểu từ ngữ được sử dụng như thế
nào trong Kinh Thánh.

Cách dùng từ của Thánh Kinh không phải bao giờ cũng giống như cách dùng từ
thông thường.

Chẳng hạn như, cách KT sử dụng các từ "thánh hoá" và "sự xưng nghĩa"
thì khác với cách sử dụng các từ đó trong ngôn ngữ hiện nay.

3) Lưu ý những gì nằm ở trước và sau câu KT ấy (ngữ cảnh của câu hay
khúc KT).
Cách này thường giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của câu KT, khi ý nghĩa ấy tỏ ra như
đáng ngờ.

4) Hãy tìm xem có những khúc KT đối ứng không ?
Ý nghĩa của nhiều khúc KT, trong số những khúc KT khó hiểu nhất, thường được
minh xác tường tận bởi một số khúc KT khác giúp làm sáng tỏ.

Các khúc KT đối ứng được in ở khung mép biên của quyễn KT để tiện việc tham
chiếu.

d) Hãy sắp xếp các kết quả nghiên cứu theo đề tài một cách có trật tự và phải
lưu ý đến chúng.

Cần có sẵn cây bút chì và tờ giấy khi học Kinh Thánh. Khi xem qua những đề
mục Thánh kinh có liên hệ tới từng vấn đề, ai cũng nhận thấy đây là cả một hành
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trang khổng lồ, song đồng thời vẫn muốn có được hành trang này trong một hình
thức khả dụng.

Ví dụ, thử nói tới vấn đề "sự cầu nguyện".

Có thể sắp xếp các tiểu mục như sau :

1. ĐCT có thể nghe lời cầu nguyện của ai ?
2. Ai cầu nguyện ?
3. Cầu nguyện cho ai ?
4. Cầu nguyện vào khi nào ?
5. Cầu nguyện ở nơi nào ?
6. Cầu nguyện cho việc gì ?
7. Cầu nguyện như thế nào ?
8. Những Trở Ngại trong Sự Cầu Nguyện
9. Những Kết Quả của Sự Cầu Nguyện

Những khúc KT được nhắc tới trong chủ đề có thể mang cho mình  các tiêu
đề.

Một điều hay là nên làm một sự lựa chọn đầu tiên cho đề tài trước khi nghiên cứu
từng khúc KT liên quan, cũng như trước khi sắp xếp mỗi văn đoạn Thánh kinh
bằng cách đưa nó vào mục thích hợp.
Có thể chúng ta phải bô’ sung cho những cột mục mà chúng ta đã bắt đầu làm,
khi chúng ta tìm thấy các khúc KT mới.

Cách xếp loại tốt nhất cho những khúc KT là hãy để mỗi người tự làm, với sự
góp  ý và giúp đỡ của những người khác.
Có vài đề mục mà mỗi Cơ-đốc nhân cần phải am hiểu tận tường, càng sớm càng
tốt.

Chúng ta có thể đưa ra một danh sách như sau :

Tội Lỗi
Sự Đền Tội (bởi Dòng Huyết của Đấng Christ)
Sự Xưng Nghĩa
Sự Tái Sanh
Sự Nhận Làm Con nuôi
Sự Nên Thánh (hay Thánh Hoá)
Sự Thánh Khiết
Sự Thánh Khiết của ĐCT
Sự Đảm Bảo
Đức Tin
Sự An Năn (Hối Cải)
Sự Cầu Nguyện
Những Trả Lời cho Sự Cầu Nguyện
Sự Cầu Thay Thầm kín (riêng tư)
Sự Cầu Thay Công cộng (giữa hội chúng)
Sự Cầu Thay cho Xã hội, cho Gia đình
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Những Hành Động của An Điển
Sự Ngợi Khen (Chúc Tụng)
Tình Yêu Thương
Tình Yêu Thương Đối Với ĐCT
Tình Yêu Thương Đối Với Chúa Giê-su Christ
Tình Yêu Thương Đối Với Mọi Người
Thân Phận tương lai của Tín Đồ
Thân Phận tương lai của những Kẻ Dữ (Hãy tìm hiểu trong "Sự Hình Phạt

dành cho Kẻ Dữ " và "Sự Chết của Kẻ Dữ ")
Bản tánh của Đấng Christ
Sự Sống Lại của Đấng Christ
Sự Thăng Thiên của Đấng Christ
Sự Tái Lâm của Đấng Christ
Sự Cai Trị của Đấng Christ
Đức Thánh Linh
Đức Thánh Linh là Đức ChúaTrời
Đức Thánh Linh và Thân vị của Ngài
Đức Thánh Linh, Giáo sư của Lẽ Thật
ĐCT. Các Thuộc tánh, Công việc, và An điển của Ngài.
Những Lời Tiên tri về Đấng Cứu Thế
Hội Thánh
Niềm Vui của ĐCT về Dân sự Ngài
Sự Phán Xét
Sự Sống
Sự Bình An
Sự Toàn Hảo
Sự Bắt Bớ (hay Ngược đãi)

IV) Nghiên cứu Kinh Thánh theo từng chương.

Phương pháp Nghiên cứu Kinh Thánh theo từng Chương là việc làm có thể
thực hiện của một người có trí thông minh trung bình, khi người này quyết
tâm dành mỗi ngày khoảng mười lăm hay hơn mười lăm phút để học Lời
Chúa.

Nếu không biệt riêng chỉ mười lăm phút đồng hồ mỗi ngày cho việc học hỏi Lời
Chúa, thì những lúc khác có khi phải mất cả hơn một ngày để nghiên cứu được
một chương Kinh Thánh.

a) Hãy Lựa Chọn những chương KT mà bạn muốn nghiên cứu.

Thật là tốt khi chúng ta mở một sách trong KT ra và nghiên cứu các chương sách
theo một thứ tự hợp lý.
Sách Công vụ các Sứ đồ hay Phúc âm Giăng là những sách tốt nhất để bắt đầu.

Và theo thời gian, ai cũng mong có thể nghiên cứu hết từng chương của Kinh
Thánh, tuy nhiên , nếu bắt đầu với Sách Sáng thế ký sẽ là điều thiếu khôn
khéo.

b) Hãy đọc năm lần chương KT cần nghiên cứu.
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Thật là tốt nếu bạn ít nhất có một lần đọc lớn tiếng chương sách ấy.

Nhờ đọc lớn tiếng, người đọc cũng sẽ hình dung được những điều vô hình trong
một bài giảng luận thầm lặng.
Mỗi một bài học mới đều mang lại một ý nghĩa chuẩn xác mới.

c) Phân chia các chương theo trật tự tự nhiên, và tìm ra các tiêu đề để mô
tả một cách thuyết phục phần nội dung của các chương ấy.

Ví dụ, đặt trường hợp chương sách nghiên cứu là chương 5 của sách I Giăng .

Có thể phân chia theo cách sau :

1. các câu  1-3 Dòng họ Cao quí của người Tín đồ
2. các câu  4,5 Chiến thắng Vinh quang của người Tín đồ
3. các câu  6-10 Nền tảng Chắc chắn của Niềm Tin Cơ-đốc nhân
4. các câu 11,12 Tài sản Vô giá của người Tín đồ
5. câu  13 Niềm tin đầy Phước hạnh của người Tín đồ
6. các câu 14,15 Sự Tin cậy Vô Điều kiện của người Tín đồ
7. các câu 16,17 Quyền uy và Trách nhiệm Lớn của người Tín đồ
8. các câu 18,19 Sự An ninh Hoàn toàn của người Tín đồ
9. câu 20 Sự Khôn ngoan Quí báu của người Tín đồ

10.câu 21 Bổn phận Thường xuyên của người  Tín đồ

Trong nhiều trường hợp, những sự phân chia có thể dài hơn so với trong
chương sách.

d) Lưu ý những điểm khác biệt quan trọng giữa bản dịch KT Segond (bản
dịch xưa) và bản dịch Pháp ngữ hiện đại.
Hãy bổ sung những điểm khác biệt đó vào câu KT được nghiên cứu.

e) Ghi chú các sự kiện chính của chương KT, theo thứ tự hợp lý.

f) Ghi chú các nhân vật được nói đến trong chương sách.

Ví dụ, trong Chương 16 của sách Công vụ Các Sứ đồ, những người sau đây
được nhắc đến :

1. Ti-mô-thê
2. Mẹ của Ti-mô-thê
3. Cha của Ti-mô-thê
4. Các anh em (trong đức tin) ở thành Lít-trơ và Y-cô-ni
5. Phao-l ô
6. Những người Do Thái tại thành Lít-trơ và Y-cô-ni
7. Các sứ đồ và những trưởng lão ở thành Giê-ru-sa-lem
8. Một người Ma-xê-đoan
9. Lu-ca

10.Vài phự nữ ở thành Phi-líp
11. Bà Ly-đi
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12. Gia đình Bà Ly-đi
13. Một người tớ gái bị sai khiến bởi tà linh bói khoa Phi-tôn
14. Các chủ nhân của người đầy tớ gái
15. Si-la
16. Những nhà truyền đạo tại thành Phi-líp
17. Đám người tại thành Phi-líp
18. Viên quản ngục của thành Phi-líp
19. Những tù nhân tại nhà lao thành Phi-líp
20. Toàn gia viên quản ngục thành Phi-líp
21. Các thượng quan thành Phi-líp
22. Những anh em (trong đức tin) tại thành Phi-líp

Chương sách trên cho chúng ta biết gì về những con người được nói
tới ?

g) Ghi nhớ những bài học chính của chương sách. Có thể là điều hay nếu
các bài học được xếp loại như sau :

1. Những bài học về ĐCT
2. về Đấng Christ
3. về Đức Thánh Linh

đồng thời, cũng làm như vậy với :

h) Lẽ Thật Trọng tâm củaChương sách.

i) Câu KT chìa khóa của chương sách, nếu trong đó có.

j) Câu KT tốt nhất của chương sách.

Có nhiều  ý  kiến khác nhau về vấn đề này.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là : Trong khi đọc và học Lời Chúa, thì câu KT nào trong
chương sách được chính bạn, ngay lúc này,  coi là câu tuyệt vời nhất ? Hãy
ghi chú và học thuộc lòng câu KT ấy.

k) Ghi chú những câu KT xét thấy  có thể dùng cho những đề mục truyền
giảng, thảo luận, hoặc nghiên cứu Thánh kinh.

Nếu có thì giờ, hãy tìm cách phân tích ý tưởng của những câu KT này, và
nhớ ghi vào trong một cuốn sổ tay.

l) Ghi rõ các chương sách. Ví dụ :

Công vụ 1- Sự Thăng Thiên
Công vụ 2- Ngày Lễ NGŨ TUẦN
Công vụ 3- Người què

Cứ tiếp tục làm như thế. Hãy đặt tên riêng cho các chương sách.
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Lựa cái tên tỏ ra có thể nói lên hết tầm quan trọng và  tiêu biểu tốt nhất cho
chương sách nghiên cứu.

l) Ghi chú các vấn đề hay đề tài cần nghiên cứu về sau.

Ví dụ, bạn đang nghiên cứu Công vụ 1.

Các đề tài được gợi ý để nghiên cứu, sẽ là :

Báp-tem bởi Thánh Linh
Sự Tái Lâm của Đấng Christ

m) Những  từ và câu cần nghiên cứu về sau.
n) Ví dụ, bạn đang nghiên cứu Giăng 3, và sau này bạn sẽ phải xem lại những

từ và cụm từ như :

Sự Sống Vĩnh hằng, Sự Tái sinh, Nước, Người Tín đồ, và Nước Trời.

o) Ghi nhận lẽ thật mới mẻ nào mà bạn tiếp thu được qua chương sách
nghiên cứu này.

Nếu thấy chẳng tiếp thu được gì , tốt hơn bạn nên trở lại nghiên cứu từ
đầu.

p) Lẽ thật nào trước đây bạn từng biết, nhưng nay lại đến với bạn một
cách đầy uy lực mới mẻ hơn ?

q) Qua kết quả nghiên cứu chương sách này, những điều gì bạn đã thấy
rõ phải quyết tâm thực hiện ?

Cần lưu giữ lâu dài những kết quả nghiên cứu các chương sách Thánh Kinh.
(dùng vở, sổ tay, máy vi tính )

V) Nghiên cứu Kinh Thánh như là Lời của ĐứcChúa Trời.

Kinh Thánh là Lời ĐCT, và có một giá trị đích thực. Nhờ vậy, thông qua quá
trình nghiên cứu chuyên cần, chúng ta có thể rút ra từ mỗi sách của KT
những bài học vô cùng quý báu.

Chúng ta thường nghe nói rằng Kinh Thánh cần được nghiên cứu như cách
chúng ta thường làm đối với bất cứ quyễn sách nào.

Nguyên tắc này có chứa đựng một chân lý, song đồng thời cũng mắc một
sai lầm to lớn.

Đồng ý rằng Kinh Thánh là một cuốn sách như những cuốn sách khác, nghĩa là
cũng có các qui luật văn phạm, cách cấu trúc từ chương, cách diễn giải mà người
ta có thể tìm thấy trong các tác phẩm thông thường , tuy nhiên, Kinh Thánh là
một cuốn sách tuyệt đối độc nhất, vì Kinh Thánh chính là "Lời của Đức Chúa
Trời " ; không một cuốn sách nào khác được coi là Lời của ĐCT.
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Điều này có thể được chứng minh dễ dàng với bất cứ ai có lòng tin. Như vậy,
Kinh Thánh không nên được nghiên cứu như cách thường làm đối với một cuốn
sách khác, mà phải được coi như chính là Lời của Đức Chúa Trời.
(1 Tês. 2 :13)

Ở đây thấy có bao hàm năm điều :

a) Để tìm kiếm sự dạy dỗ của Kinh Thánh dành cho chúng ta, chúng ta cần
có một nhiệt tình, một tinh thần cẩn trọng, và một lòng tin cao lớn hơn so
với công sức đầu tư nghiên cứu mà chúng ta dành cho bất cứ cuốn sách
nào khác.
Chúng ta cần phải hiểu biết ý tưởng của Đức Chúa Trời được khải thị trong Kinh
Thánh. .

b) Một sự chấp nhận tức thì và vô điều kiện, một sự đầu phục trọn vẹn đối
với những giáo huấn xác thực của Chúa, ngay cả khi chúng ta thấy
những giáo huấn đó tỏ ra như bất hợp lý hay bất khả thi.

Bởi vì, nếu cuốn sách này là Lời của Đức Chúa Trời, thì thật là điên rồ khi
chúng ta lấy lý trí hữu hạn của mình để phê phán những giáo huấn của
Ngài.

Khi đứa bé trai cảm thấy thắc mắc khó chịu trước những giới răn khôn ngoan
của cha mình, chỉ vì những điều này dường như tỏ ra bất hợp ý đối với trí óc
non nớt của nó, thì chứng tỏ nó còn khờ dại, chưa phải là đứa bé khôn ngoan.

Một khi chúng ta nhận thức trọn vẹn và tin tưởng quả quyết rằng Kinh Thánh là
Lời của Đức Chúa Trời, thì chính những sự giáo huấn tận tường của Ngài sẽ
giúp chấm dứt mọi tranh luận, tranh cãi.

c) Một sự nương dựa tuyệt đối vào những lời hứa của ĐCT, về cả chiều
dài, chiều rộng, chiều sâu, chiều cao của những lời hứa.

Người nào nghiên cứu Kinh Thánh như chính là Lời ĐCT, đều có thể công bố
rằng mỗi lời phán hứa của Chúa quả thật là vĩ đại : "Đức Chúa Trời, Đấng
không thể nói dối, đã hứa điều này, vậy thì tôi có yêu cầu phải đòi hỏi rằng
lời hứa này là thuộc về tôi, dành cho chính tôi ."

Ghi chú những lời hứa mà bạn thấy có thể dành mình.

Mỗi ngày hãy tìm kiếm vài lời hứa mới mà Cha Thiên thượng, Đấng Vô hạn, Vô
biên,  dành cho mình. Thực vậy, ĐCT dành cho chúng ta "mọi sự giàu có và
vinh hiển trong Christ Giê-su " (Phil. 4 :19)

d) Một sự vâng phục dứt khoát, rõ ràng, vô điều kiện, một sự vâng phục
đầy vui vẻ đối với mỗi mệnh lệnh, trong bối cảnh của khúc KT, mà ĐCT
dành cho bạn.

Hãy để lòng lắng nghe những chỉ thị mới của Vua Nước Trời.
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Sự chúc  phước được tìm thấy ở sự vâng phục trực tiếp các mạng lệnh của ĐCT.

Các mạng lệnh của ĐCT chính là những tín hiệu duy nhất đánh dấu cho con
đường  của thành công hôm nay, cũng như của hạnh phúc và vinh quang đời đời
.

e) Nghiên cứu Kinh Thánh như là Lời ĐCT, hàm ý nói rằng chúng ta học
Lời Chúa như thể chính Ngài phán dạy trực tiếp với chúng ta.

Khi mở Kinh Thánh ra nghiên cứu, hãy hiểu rằng chúng ta bước vào sự
hiện diện của Chúa, và đang nghe Ngài phán dạy.

Mỗi giờ học Kinh Thánh có khác gì một giờ được thả bước đi dạo và trò
chuyện cùng Chúa.

VI) Nghiên cứu Kinh Thánh với tinh thần cầu nguyện.

Tác giả cuốn sách bao giờ cũng muốn giải thích cho bạn hiểu các phần nội dung
trong đó. Đối với Kinh Thánh cũng vậy, Chúa sẵn sàng giải thích cho chúng ta ,
theo mức độ yêu cầu của chúng ta.

Những ai lấy lòng nhiệt thành và đức tin mà cầu nguyện, như lời cầu nguyện của
tác giả Thi thiên 119 :18, "Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy Sự lạ lùng trong
luật pháp của Chúa " thì mắt họ ắt sẽ được mở ra để chiêm ngưỡng những sự
tốt đẹp và diệu kỳ trong Lời ĐCT, mà trước kia họ chẳng bao giờ có thể mơ
tưởng đến.

Hãy quyết tâm xin cho được điều này. Mỗi lần mở KT ra học, hãy cầu xin ĐCT
mở mắt mở lòng của bạn, và hãy chờ đợi những gì Chúa làm cho bạn.

Trong quá trình nghiên cứu, nếu gặp một điểm khó hiểu nào, hãy trình lên
Chúa  sự khó khăn đó, xin Ngài giúp làm sáng tỏ, và chờ đợi sự giải thích
của Ngài.

Khi muốn tìm cách giải quyết một điểm ách tắc hoặc khó hiểu trong những khúc
Kinh Thánh quá khó, biết bao lần chúng ta đã nói đại khái thế này : Ồ, chớ chi
lúc ấy có ông A hay bà B ở đó để giúp cho tôi một lời giải thích !" Hãy nhớ
rằng ĐCT hiện diện khắp mọi nơi. Vậy xin Bạn hãy đến và nhờ cậy Ngài.

VII) Hãy tìm kiếm, trong suốt cả Kinh Thánh, "những gì có liên
quan tới Đấng Christ”.

Đấng Christ có mặt khắp nơi trong Kinh Thánh (Lu-ca 24 :27) Hãy tìm kiếm
Ngài, và nhớ ghi nhận sự hiện diện của Ngài mỗi khi bạn tìm thấy.
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VIII) Hãy sắp xếp những thời điểm thuận lợi cho việc nghiên
cứu Kinh Thánh.

Biết bao nhiêu phút đồng hồ bị mất đi mỗi ngày trong phần lớn những cuộc sống
của nhiều người ,như : khi chờ đến bữa ăn hay khi chờ xe buýt tới, khi ngồi bên
tay lái xe, v..v...

Hãy mang theo mình một quyễn Kinh Thánh hay quyễn Tân Ước bỏ túi và hãy
tận dụng những phút giây vàng ngọc đó để lắng nghe tiếng Chúa.

Viết ra đề mục mà bạn đang nghiên cứu để nhờ đó bạn sẽ dễ dàng mang theo
mình những điểm ghi chú cần thiết.

IX) Hãy khắc ghi Lời Chúa vào sâu trong tâm trí của bạn.

Điều này giúp bạn tránh khỏi tội lỗi (Thi 119 :11), tránh khỏi tà đạo, tà thuyết
(Công vụ 20 :29,30,32 ; 2Ti-mô-thê 3.13-15), giúp lòng bạn tràn ngập niềm vui
(Giêr. 15 :16) và bình an (Thi 85 :8) , giúp bạn chiến thắng kẻ xảo quyệt (1 Giăng
2 :14), giúp bạn có sức mạnh trong sự cầu nguyện (Giăng 15 :7) , giúp bạn khôn
ngoan hơn cả những bậc cao niên lẫn kẻ thù nghịch mình(Thi 119 :100,98,130),
giúp bạn được "trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành " (2 Tim. 3 : 17).

Hãy thử làm đi. Đừng học thuộc lòng cách bất chợt, song phải ghi tâm khắc cốt
Lời Chúa một cách có tổ chức, trật tự.

Hãy ghi nhơ, theo thứ tự phù hợp, những đoạn văn trong đó có đề cập tới những
đề tài khác nhau .

Cũng hãy ghi nhớ theo từng chương, từng câu, để về sau, khi có trao đổi hay
thảo luận, chúng ta có thể dễ dàng chỉ ra những khúc hay câu KT đó.

đvh/


