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CHƯƠNG 1
NIỀM TIN, CẢM XÚC,

HÀNH ĐỘNG

Khái quát

Thi thiên 119 cho chúng ta biết nên có niềm tin, cảm xúc và hành động
như thế nào khi chúng ta tìm thấy sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua
Lời của Ngài – là Kinh Thánh. Mục tiêu của quyển sách Chúa thật như
Lời là giúp chúng ta biết sẽ “thích đoạn Thi thiên này vì nó cất lên tiếng
hát thay cho linh hồn tôi” (trang 16).

Trích dẫn

“Khi chúng ta nắm chắc mọi thứ Kinh Thánh nói về Kinh Thánh, thì – và
khi đó – chúng ta sẽ tin những gì đáng tin về Lời Chúa, cảm nhận
những gì đáng phải cảm nhận, và áp dụng những gì cần phải áp dụng
từ Lời Chúa” (trang 17).

Câu hỏi thảo luận
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1. Bạn thường say mê điều gì? Bạn diễn đạt sự say mê ấy như
thế nào?

2. Tác giả DeYoung đưa ra ba phản ứng khác nhau để mô tả sự say
mê Lời Chúa của trước giả Thi thiên trong Thi thiên 119 (ví dụ như “tôi
mở miệng ra thở, vì rất mong ước các điều răn Chúa”).

“Ừ, phải”
“Hừm”
“Đúng, đúng, đúng!”

Phản ứng nào trên đây thường diễn đạt cảm xúc thực sự của bạn
nhiều nhất? Tại sao?

3. Thi thiên 119 tuyên bố dõng dạc rằng Lời Chúa “nói sự thật”, “đòi
hỏi điều đúng” và “mang lại sự tốt lành” (trang 17-19). Hãy giải thích
ngắn gọn làm thế nào mỗi lời tuyên bố này có thể thúc đẩy việc “biểu
lộ sự ngợi khen” (trang 17).

4. Những tác động ở bên trong hay bên ngoài nào có thể cản trở
chúng ta kinh nghiệm Kinh Thánh là quyển sách “đem chúng ta đối mặt
với Đấng sở hữu sự vĩ đại, sự đẹp đẽ và quyền năng” và là “một câu
chuyện rất vĩ đại” (trang 20)? Bạn nghĩ mọi thứ sẽ như thế nào khi kinh
nghiệm Kinh Thánh giống như vậy?

5. Ý nghĩa của câu “sống . . . nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa
Trời” (Ma-thi-ơ 4:4) là gì? Bạn có biết ai thực sự sống nhờ Lời Chúa
như vậy không? Điều này có khích lệ bạn không?

• • •
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6. Trang 24, tác giả DeYoung liệt kê bảy cách sử dụng Lời Chúa đã
được Thánh Linh thúc giục. Bạn có đang làm một vài hành động này
không? Bạn có muốn thực hành một điều trong tuần này chăng?

Cầu nguyện theo Kinh Thánh

Hãy sử dụng các câu Kinh Thánh sau đây để bày tỏ niềm vui, sự ăn
năn và lời cầu xin của bạn dâng lên Chúa:

“Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng có Chúa, tôi yêu mến chứng
cớ ấy nhiều lắm” (Thi thiên 119:167).
“Tôi mở miệng ra thở, vì rất mong ước các điều răn Chúa”
(Thi thiên 119:131).





CHƯƠNG 2
MỘT ĐIỀU CHẮC HƠN THẾ NỮA

Khái quát

Đức Chúa Trời phán truyền chân lý ở trong Kinh Thánh cho chúng ta.
Câu chuyện giáng sinh, sự sống, sự chết, sự sống lại và lời hứa về sự
trở lại của Chúa Jêsus không phải là một thần thoại, mà đó là câu
chuyện lịch sử, không sai lạc và đã được ký thuật lại để cho thấy sự
đáng tin cậy của Phúc Âm: các lời tiên tri trong Kinh Thánh và câu
chuyện đã thấy tận mắt về sự hóa hình của Chúa Jêsus. Chúng ta
không cần thêm lời nào nữa từ Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh.

Trích dẫn

“Chúng ta không cần thêm sự mặc khải đặc biệt nào nữa từ Đức Chúa
Trời ngoài Kinh Thánh. Chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày.
Đấng Christ vẫn còn phán, bởi vì Đức Thánh Linh đã phán rồi. Nếu
chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, hãy mở quyển sách đã ký thuật lại
những gì Chúa đã phán. Hãy suy gẫm Lời Chúa. Chúng ta sẽ không
tìm thấy điều gì chắc chắn hơn thế đâu” (trang 42).

• • •
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Câu hỏi thảo luận
1. Phản ứng của bạn đối với bài viết “Đối thoại của tôi với Chúa” ở

trang 30 là gì? Bạn muốn Chúa phán với mình một cá nhân khi nào và
như thế nào?

2. Hãy đọc 2 Phi-e-rơ 1:16-21. Hai bằng chứng mà sứ đồ Phi-e-rơ đưa
ra về sự trở lại chắc chắn của Đấng Christ là gì? Bằng chứng nào
thuyết phục bạn nhiều hơn? Tại sao?

3. Trang 35, tác giả DeYoung nói rằng: “Đa thần giáo được xây dựng
dựa trên sức mạnh của thần thoại, còn Cơ Đốc giáo . . . đã tự coi mình
là một tín ngưỡng hoàn toàn khác”. Những câu chuyện thần thoại nào
đang ảnh hưởng lối sống của loài người ngày hôm nay? (Lưu ý dành
cho người hướng dẫn thảo luận: Những câu chuyện thần thoại có
thể bao gồm: thuyết tiến hóa – loài người thay đổi cách tự nhiên để trở
nên tốt hơn;


