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“Vì khoâng coù lôøi tieân tri naøo trong Thaùnh Kinh 

 do caùc tieân tri töï nghó ra,  

nhöng chính Chuùa Thaùnh Linh ñaõ caûm öùng  

hoï noùi ra lôøi cuûa Thöôïng Ñeá.” 
II-PhierÖ 1:21 
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2. Làm th‹ nào Ç‹ bi‰t Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i? 
(How do we know the Bible is the word of God?) 

 
 
 TrÜ§c nhÃt chúng ta thÃy Kinh Thánh ÇÜ®c vi‰t bªi nh»ng nhân chÙng (Eyewitnesses) và h† chép 
låi cách rõ ràng chi ti‰t. 
 Lu-ca.1:1-3 “ThÜa Ngài Thê-ô-phi-lÖ, Có nhiŠu ngÜ©i Çã dÓc lòng chép låi vŠ nh»ng s¿ viŒc Çã 
ÇÜ®c hoàn thành trong vòng chúng tôi, theo nhÜ các nhân chÙng và nh»ng ngÜ©i phøng s¿ L©i Chúa 
tØ lúc ban ÇÀu Çã truyŠn låi cho chúng tôi.  VÆy, sau khi tra cÙu c¥n kë ng†n nguÒn m†i viŒc cho 
chính xác, tôi nghï nên vi‰t theo thÙ t¿ mà tÕ ra cho ngài.” 
 II-Phi-e-rÖ.1:16 “Vä, khi chúng tôi Çã làm cho anh em bi‰t quyŠn phép và s¿ Ç‰n cûa ñÙc Chúa 
Jêsus Christ chúng ta, thì ch£ng phäi là theo nh»ng chuyŒn khéo Ç¥t ra, bèn là chính m¡t chúng tôi Çã 
xem thÃy s¿ oai nghiêm Ngài.” 
 I-Giæng.1:3 “Chúng tôi lÃy ÇŠu Çã thÃy Çã nghe mà truyŠn cho anh em, hÀu cho anh em cÛng ÇÜ®c 
giao thông v§i chúng tôi.  Vä, chúng tôi vÅn ÇÜ®c giao thông v§i ñÙc Chúa Cha, và v§i Con Ngài là 
ñÙc Chúa Jêsus Christ.” 
 Công-vø.2:22 “H«i ngÜ©i Y-sÖ-ra-ên, hãy nghe l©i nÀy: ñÙc Chúa Jêsus ª Na-xa-rét, tÙc là NgÜ©i 
mà ñÙc Chúa Tr©i Çã dùng làm viŒc quyŠn phép, s¿ lå và dÃu lå ª gi»a các ngÜÖi, Ç‹ làm chÙng cho 
NgÜ©i trong vòng các ngÜÖi, nhÜ chính các ngÜÖi ÇŠu bi‰t.” 
 Công-vø.26:24-26 “Phao-lô Çang nói nhÜ vÆy Ç‹ binh v¿c mình, thì Phê-tu (Festus) nói l§n lên 
r¢ng: H«i Phao-lô, ngÜÖi läng trí rÒi; ngÜÖi h†c bi‰t nhiŠu quá Ç‰n Ç‡i ra Çiên cuÒng.  Phao-lô nói 
r¢ng: BÄm quan l§n Phê-tu, tôi ch£ng phäi läng trí Çâu; tôi nói Çó là nh»ng l©i thÆt và phäi lë.  Vua 
bi‰t rõ các s¿ nÀy; tôi bŠn lòng tâu vì tin r¢ng ch£ng có ÇŠu nào vua không bi‰t; vì viŒc Çó ch£ng làm 
ra trong nÖi kín Çáo.” 
 Lu-ca.3:1 “Næm thÙ mÜ©i læm Ç©i Sê-sa Ti-be-rÖ (Tiberius Caesar), khi Bôn-xÖ Phi-lát (Pontius 
Pilate) làm quan t°ng ÇÓc (governor) xÙ Giu-Çê, Hê-rÓt làm vua chÜ hÀu (tetrarch) xÙ Ga-li-lê, Phí-líp 
em vua Ãy làm vua chÜ hÀu xÙ Y-tu-rê (Ituraea) và tÌnh Tra-cô-nít (Trachonitis), Ly-sa-ni-a 
(Lysanias) làm vua chÜ hÀu xÙ A-by-len...(Abilene)” 
 Nh»ng câu chuyŒn k‹ låi tØng chi ti‰t nhÜ th‰ nÀy Çúng v§i lÎch sº, chÙng tÕ r¢ng ngÜ©i k‹ låi rÃt 
là chính xác vŠ s¿ mình nói và vi‰t.  Nh»ng chuyŒn xäy ra trong Kinh Thánh Tân Ð§c vŠ Chúa Jêsus 
b¡t ÇÀu truyŠn Çi trong th©i kÿ cûa nh»ng ngÜ©i sÓng cùng th©i kÿ v§i Ngài.  Nh»ng ngÜ©i nÀy ÇÜÖng 
nhiên có th‹ chÃp nhÆn hay bác bÕ nh»ng chuyŒn mà các ngÜ©i vi‰t Çã ÇÜa ra. 
  Trong s¿ bênh v¿c phúc âm, không nh»ng h† chÌ nói r¢ng: “Hãy xem, chúng tôi thÃy nhÜ vÀy” 
hay là “Chúng tôi Çã nghe ÇŠu Çó”.   NhÜng hÖn n»a h† Çã lÆt ngÜ®c tình th‰ và månh më tuyên bÓ 
r¢ng, Quí vÎ cÛng bi‰t vŠ nh»ng ÇiŠu nÀy... Quí vÎ Çã thÃy nh»ng viŒc Çó; quí vÎ và chính bän thân quí 
vÎ bi‰t vŠ s¿ Ãy.  M¶t ngÜ©i rÃt phäi cÄn thÆn khi nói nh»ng ÇiŠu này, vì n‰u ngÜ©i Çó nói không Çúng 
vŠ chi ti‰t, thì së bÎ ngÜ©i ÇÓi diŒn mình chÓng låi ngay. 
 HÖn n»a, nh»ng ngÜ©i nÀy h† Çã s¤n sàng chÎu ch‰t vì nh»ng ÇiŠu h† Çã nghe, thÃy, nói và tin.  
Ch£ng hån nhÜ Ê-tiên vì Çåo mà bÎ ném Çá ch‰t, Gia-cÖ em Chúa Jêsus cÛng bÎ ném Çá ch‰t, Simôn 
em Chúa bÎ Çóng Çinh, Mác bÎ thiêu sÓng, bác sï Luca cÛng bÎ tº Çåo, PhierÖ bÎ Çóng Çinh ÇÀu ngÜ®c 
xuÓng trên cây thÆp t¿, Anhrê cÛng bÎ Çóng Çinh, sÙ ÇÒ GiacÖ anh em v§i Giæng bÎ ch‰t b¢ng gÜÖm, 
Philíp bÎ ném Çá và Çóng Çinh, Batêlêmy bÎ l¶t da và Çóng Çinh, Thôma ch‰t b¢ng gÜÖm, MathiÖ 
cÛng ch‰t b¢ng gÜÖm, GiacÖ con Aphê bÎ ném Çá ch‰t, ThaÇê bÎ ch‰t b¢ng tên, sÙ ÇÒ Simôn ngÜ©i 
Canaan bÎ Çóng Çinh, trong mÜ©i m¶t sÙ ÇÒ, chÌ sÙ ÇÒ Giæng là ngÜ©i ch‰t theo lŒ thông thÜ©ng mà 
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thôi. NhÜng Giæng cÛng vì Çåo mà bÎ b¡t Çem ra Çäo Bátmô dÜ§i th©i hoàng Ç‰ Lamã Domitian.  Còn 
Phaolô là ngÜ©i lúc ÇÀu Çã tàn håi và b¡t b§ nh»ng ngÜ©i tin vào danh Jêsus và cuÓi cùng cÛng vì Çåo 
mà bÎ ch¥t ÇÀu dÜ§i th©i hoàng Ç‰ Lamã Nerô. 
 
 Cho nên chúng ta có th‹ tin tÜªng vào nh»ng l©i chép trong Kinh Thánh, cÛng nhÜ chúng ta tin 
vào nh»ng sách khác trong lÎch sº.  Qua nh»ng phÀn dÜ§i Çây chúng ta së chÙng minh ÇÜ®c ÇiŠu nÀy. 
 
Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c chÙng minh qua ch» acronym: 
MAPS - Manuscripts, Archaeology, Prophecy, Statistic. 
 

Manuscripts (nh»ng bän Kinh vi‰t b¢ng tay) - B¢ng chÙng vŠ s¿ bäo tÒn và lÜu truyŠn cûa nh»ng bän 
Kinh cho chúng ta thÃy r¢ng Kinh Thánh là m¶t quy‹n sách Ç¥c biŒt và khác hÖn bÃt cÙ quy‹n sách 
nào trên m¥t ÇÃt.  DÜ§i Çây chúng ta së thÃy r¢ng Kinh Thánh Çáng tin cÆy hÖn cä nh»ng væn phÄm 
C° Hy-låp và C° La-mã, nhÜ: Plato, Aristotle, Homer, Tacitus, Caesar .v.v... 
 
 Kinh Thánh ÇÜ®c chép Çi chép låi qua hàng træm, hàng ngàn næm trÜ§c khi có máy in mà không bÎ 
sai lÀm.  M¶t bài (article) trong t© báo The North American Review, m¶t nhà væn so sánh gi»a Kinh 
Thánh v§i sách cûa Shakespeare (1590 A.D.) r¢ng, Shakespeare chÌ có khoäng 400 næm nay thôi, còn 
Kinh Thánh Tân Ð§c Çã có khoäng 1,800 næm rÒi, nhÜng nh»ng ch» hay câu trong 37 vª kÎch cûa 
Shakespeare bÎ sai nhiŠu hÖn cûa Kinh Thánh Tân Ð§c n»a.  DÜ§i Çây là bän so sánh gi»a các væn 
phÄm C° Hy-låp, C° La-mã v§i Kinh Thánh Tân Ð§c. 
 
TÁC-GI�  NG�Y_VI�T  B�N KHO�NG CÁCH  S–  
        CÑ NH−T     TH�I-GIAN      COPY 
Caesar-GallicWar 100-44 B.C  A.D. 900     1,000 næm   10 
(Roman general. Julius Caesar, 1st century BC) (commentaries on the Gallic Wars (An ancient region of western Europe) (seven books) and on the civil war (three books) 

 
Tacitus     A.D. 100          A.D. 1100     1,000 næm          20 
Roman historian. 

also minor works  A.D. 100             A.D. 1000 900 næm           1 
 
Herodotus   480-425 B.C.        A.D. 900 1,300 næm   8 
Greek historian, called the Father of History. 

 
Thucydides  460-400 B.C.        A.D. 900       1,300 næm          8 
Greek historian. Considered the greatest historian of antiquity. 

 
Plato            427-347 B.C.     A.D. 900       1,200 næm           7 
Greek philosopher, he was a pupil and friend of Socrates. 

 
Aristotle   384-322 B.C.        A.D. 1100  1,400 næm          49 
Greek philosopher. A pupil of Plato, the tutor of Alexander the Great, 

 
Catullus   54 B.C.   A.D. 1550 1,600 næm           3 
Roman poet, one of the greatest Lyric poets. 

 
Homer (Iliad) 900 B.C.             400 B.C.        500 næm              643 
Greek epic poet (anh hùng ca), two of the greatest works in Western literature, the Iliad and the Odyssey. 

 
Aristophanes  450-385 B.C. A.D. 900 1,200 næm          10 
Athenian comic poet (kÎch vui) 

 
Sophocles  496-406 B.C. A.D. 1000 1,400 næm         193 
Greek dramatist (ngÜ©i Çóng kÎch). 

 
Euripides  480-406 B.C.        A.D. 1100  1,500 næm           9 
Greek dramatist 
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Demosthenes 383-322 B.C. A.D. 1100 1,300 næm         200 
orator  (diÍn thuy‰t) 

 
Kinh-thánh TânÐ§c A.D. 40-100  A.D. 125       25 næm               hÖn 24,000 

 
 Theo s¿ so sánh trên, nhà h†c giä Harold J. Greenlee nói r¢ng: “Vì các nhà h†c giä Çã chÙng nhÆn 
và tin cÆy vào các sách væn thÜ xÜa (writings of ancient classics), m¥c dù không có nhiŠu bän væn 
kiŒn (manuscripts) và khoäng cách cûa nh»ng bän væn kiŒn nÀy cách rÃt xa cûa bän chánh.  ñiŠu nÀy 
chÙng tÕ là s¿ chính xác cûa Kinh Thánh Tân Ð§c cÛng ÇÜ®c tin cÆy nhÜ nh»ng væn phÄm kia.” 

(Introduction to New Testament Textual Criticism). 
 HiŒn nay chúng ta bi‰t có khoäng hÖn 5,300 bän Kinh-thánh Tân-Ü§c vi‰t tay (manuscripts) trong 
ti‰ng Hy-låp.  C¶ng thêm hÖn 10,000 bän trong ti‰ng La-tinh (Latin Vulgate) và khoäng 9,300 bän 
khác nhau trong các thÙ ti‰ng khác.  HiŒn nay chúng ta cÛng có hÖn 24,000 bän gÒm có nh»ng phÀn 
(copies of portions) cûa Kinh-thánh Tân-Ð§c trong các thÙ ti‰ng khác. 
 
 Ba bän Tân Ð§c cÛ nhÙt cûa Kinh Thánh Tân Ð§c là: 
 Bän John Rylands Fragment (125 A.D) trên giÃy chÌ thäo (papyrus codex), khoäng 2-1/2 x 3-1/2 
inches tØ sách codex.  GiÃy này ÇÜ®c vi‰t trên cä hai bên, gÒm có 5 câu trong sách Tin Lành Giæng 
18:31-33, 37-38.  HiŒn Çang ª ThÜ-viŒn John Rylands, thành phÓ Manchester, Anh QuÓc. (gÒm có 
m¶t phÀn cûa sách Giæng). 
 Bän Bodmer Papyrus (150-225 AD) ª Bodmer Library cûa World Literature, Culagny, gÀn 
Geneva, Switzerland.  GÒm có 104 trang cûa Giæng 1:1-6:11; 6:35b-14:26, và các mänh cûa 40 trang 
khác gÒm có Giæng Çoån 14-16.  Trong bän này gÒm có bän s§m nhÃt (earliest) vào khoäng th‰ k› 
thÙ ba (mà chúng ta có) cûa Giu-Çe, 1 & 2 Phi-e-rÖ, và cÛng có nh»ng sách ngøy kinh (apocryphal). 
 Bän Chester Beatty Papyri (250 AD) (Chester Beatty ª London là tên cûa ông mua bän này), bän 
này gÒm có 7 bän (nh»ng phÀn cûa C¿u Ð§c), 3 bän (nh»ng phÀn cûa Tân Ð§c) và có nh»ng bän cûa 
nh»ng sách ngoài Kinh Thánh, hiŒn Çang ª ViŒn bäo tàng Chester Beatty, thành phÓ Dublin, nÜ§c 
Ireland (vŠ phía tây cûa Anh QuÓc), m¶t phÀn là cûa Univeristy of Michigan. 
 

Nhà h†c giä Bruce Metzger cho chúng ta thÃy s¿ so sánh gi»a Kinh Thánh Tân Ð§c v§i sách væn 
thÖ Mahabharata (200 B.C.-200 A.D.) cûa ƒn Ç¶ và sách væn thÖ Iliad cûa Homer (900 B.C.).  Kinh 
Thánh Tân Ð§c có 20,000 hàng. Trong 20,000 hàng thì có 40 hàng (khoäng 400 ch») là có th¡c m¡c, 
có nghïa là hÖn 99.5% chính xác.  Còn sách væn thÖ Iliad cûa Homer mà chúng ta hiŒn có, thì có 
khoäng 15,600 hàng, nhÜng trong 15,600 hàng nÀy thì có 764 hàng là có s¿ nghi vÃn; có nghïa là 
95% chính xác.  Còn sách væn thÖ Mahabharata cûa ƒn Ç¶ thì còn tŒ hÖn nhiŠu, vì sách væn thÖ 
Mahabharata có khoäng 250,000 hàng, nhÜng trong Çó có khoäng 26,000 hàng là có s¿ th¡c m¡c; có 
nghïa là khoäng 90% hàng là chính xác mà thôi.  Cho nên qua s¿ so sánh, chúng ta thÃy Kinh Thánh 
Tân Ð§c chính xác hÖn nhiŠu.  
 
 TrÜ§c næm 1947, Kinh-thánh C¿u-Ü§c (Massoretic text) cÛ nhÃt mà chúng ta có là khoäng tØ 900-
1008 A.D.  NhÜ th‰ làm sao chúng ta bi‰t ch¡c là s¿ chép låi cûa Kinh Thánh C¿u Ð§c không có s¿ 
sai lÀm ÇÜ®c? (vì Kinh-thánh C¿u Ð§c ÇÜ®c hoàn tÃt vào khoäng 400 B.C.)  Nh»ng cu¶n và mänh 
væn “Bi‹n ch‰t” mà các nhà khäo c° Çã tìm ÇÜ®c vào næm 1947 Çã trä l©i câu hÕi nÀy cho chúng ta 
(së nói thêm trong phÀn khäo c° h†c).  Trong nh»ng cu¶n væn nÀy có 2 cu¶n sách Ê-sai (1 sách tr†n 
vËn, 1 sách thì không). 
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 M¶t trong hai cu¶n sách Ê-sai nÀy, ÇÜ®c vi‰t vào khoäng 125 B.C.  Có nghïa là khoäng hÖn 1000 
næm cÛ hÖn sách Ê-sai mà chúng ta có trÜ§c næm 1947.  S¿ chính xác cûa nh»ng sách nÀy không th‹ 
nào tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c. Thí dø nhÜ Ê-sai.53, n‰u chúng ta so sánh gi»a bän “Massoretic text” (900-
1008 A.D.) v§i bän cu¶n “Bi‹n Ch‰t” (125 B.C.) thì chúng ta së thÃy nhÜ sau:  Trong 166 ch» cûa 
Çoån Ê-sai.53 nÀy chÌ có 17 væn-t¿ (letters) là Çáng chú š mà thôi, nhÜng trong 17 væn-t¿ thì có 10 
væn-t¿ là chép sai l‡i chánh tä, nhÜng không änh hÜªng Ç‰n š nghïa cûa câu và 4 væn-t¿ n»a khác 
nhau vì ki‹u ch», ch£ng hån nhÜ ch» ghép (stylictics such as conjunctions).  Ngoài ra còn 3 væn-t¿ 
chót n»a là, có thêm ch» “ánh-sáng” (light) trong câu 11, nhÜng không änh hÜªng š nghïa gì cä. (ch» 
“ánh sáng” không có trong Massoretic, nhÜng có trong bän “Bäy mÜÖi” Septuagint-së nói thêm vŠ 
bän Septuagint trong phÀn Statistic). 
 Nhà h†c giä và giáo sÜ Gleason Archer ª trÜ©ng Trinity Evangelical Divinity School nói r¢ng, 
“ChÌ cÀn nghiên cÙu kÏ lÜ«ng vŠ nh»ng s¿ khác nhau cûa nh»ng bän Kinh Thánh cÛ nhÙt, thì së thÃy 
là nh»ng s¿ khác nhau nÀy không làm änh hÜªng Ç‰n m¶t chút giáo lš nào cûa Kinh Thánh cä.  
Nh»ng l©i trong Kinh Thánh C¿u Ð§c Hy-bá-lai (mà chúng ta Çang dùng) không chút gì khác biŒt v§i 
nh»ng bän Kinh Thánh tìm ÇÜ®c ª Bi‹n Ch‰t hay là bÃt cÙ ª nÖi nào khác.  ñó là b¢ng chÙng thÆt, 
nh»ng s¿ khác biŒt nÀy không làm cho m¶t giáo lš nào bÎ sai cä.” 
 
 Dân DoThái có nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c huÃn luyŒn chuyên môn vŠ viŒc ghi chép Kinh Thánh (scribes), 
h† sao chép tØng mÅu t¿ và Ç‰m tØng ch», tØng Çoån. 
 
 Nh»ng ngÜ©i Talmudists khi chép Kinh Thánh C¿u Ð§c (100-500 A.D.) 
 Cu¶n sách nÀy phäi ÇÜ®c vi‰t trên da cûa loài thú tinh såch.  Nh»ng mi‰ng da nÀy phäi ÇÜ®c k‰t låi 
v§i nhau b¢ng m¶t loåi dây lÃy tØ loài thú tinh såch.  M‡i mi‰ng da phäi có nh»ng c¶t chia ra b¢ng 
nhau, ÇÒng ÇŠu v§i nhau h‰t cä quy‹n sách (codex).  ChiŠu dài cûa c¶t không ÇÜ®c dÜ§i 48 hàng ho¥c 
hÖn 60 hàng, bŠ ngang phäi gÒm có 30 væn t¿ (letters).  Nguyên cuÓn trÜ§c h‰t phäi ÇÜ®c gåch hàng.  
M¿c phäi là màu Çen, không ÇÜ®c bÃt cÙ m¶t màu nào khác.  Không m¶t ch», m¶t væn t¿, hay m¶t 
nét nào mà ÇÜ®c chép låi b¢ng trí nh§.  Ÿ gi»a m‡i phø âm (consonant, a letter other than a,e,i,o,u) thì 
phäi có khoäng cách b¢ng m¶t s®i tóc hay là s®i chÌ nhÕ.  BÕ 3 hàng cách m‡i sách.  TrÜ§c khi chép, 
mình mÄy t¡m rºa tØ trên xuÓng dÜ§i và phäi ngÒi v§i b¶ ÇÒ hoàn toàn cûa m¶t ngÜ©i Do-thái. 
 
 Nh»ng ngÜ©i Massoretes (Massorectic) khi chép Kinh Thánh C¿u Ð§c (500-900 A.D.) 
 Bän Massoretic là bän Kinh Thánh Hebrew mà hôm nay chúng dùng, khi chép, h† Ç‰m tØng câu, 
tØng ch», tØng nét (letter) nhiŠu lÀn Ç‹ tránh s¿ sai lÀm cûa ngÜ©i chép. 
 
 Josephus (nhà sº gia Do-thái ª vào th‰ k› thÙ nhÃt ) vi‰t r¢ng: “Chúng tôi Çã ÇÜa ra b¢ng chÙng vŠ 
s¿ kính tr†ng Kinh Thánh cûa chúng tôi là, m¥c dù nh»ng th‰ hŒ Çã qua, nhÜng không m¶t ai thêm 
ho¥c lÃy b§t Çi m¶t nét nào cä; và ÇÓi v§i m‡i ngÜ©i Do-thái b¡t ÇÀu tØ khi m§i sanh ra là xem nó nhÜ 
là mång lÎnh cûa ñÙc Chúa Tr©i, g¡n liŠn v§i nó, và n‰u cÀn thì s¤n sàng vui lòng chÎu ch‰t vì 
nó...còn hÖn là nói m¶t l©i trái låi luÆt pháp này.” (Flavius Josephus Against Apion). 
 Nhà h†c giä Sir Frederic Kenyon là quän lš cûa Bäo-tàng-viŒn ª Anh QuÓc nói r¢ng: “m¶t CÖ-ÇÓc 
nhân có th‹ cÀm quy‹n Kinh Thánh trong tay và nói m¶t cách månh dån không nhút nhát r¢ng, quy‹n 
sách nÀy thÆt s¿ là L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, Çã truyŠn xuÓng tØ Ç©i nÀy qua Ç©i kia và nhiŠu th‰ k› mà 
không mÃt Çi phÀn thi‰t-y‰u (bän chÃt) nào cä.” (Our Bible and the Ancient Manuscripts). 
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Archaeology - Khäo c° h†c Çã công nhÆn s¿ chính xác vŠ lÎch sº cûa Kinh Thánh. 
 William F. Albright là m¶t nhà khäo c° h†c n°i ti‰ng nói r¢ng: “Không có m¶t s¿ nghi ng© nào 
cä, vì khäo c° h†c Çã thØa xác nhÆn vŠ lÎch sº cûa Kinh Thánh C¿u Ð§c.”  Và ông ta nói ti‰p, 
“Nh»ng ngÜ©i tØ các trÜ©ng ª th‰ k› 18 và 19 Çã nghi ng© vŠ Kinh Thánh Çôi lúc cÛng còn xuÃt hiŒn, 
nhÜng rÒi thì không còn n»a; vì nh»ng s¿ tìm thÃy ti‰p tøc diÍn ra Çã xác nhÆn nh»ng chi ti‰t cûa 
Kinh Thánh nhÜ là nguÒn cûa lÎch sº.” 
 Sir William Ramsay cÛng là m¶t nhà khäo c° h†c n°i ti‰ng. Ông là m¶t sinh viên cûa trÜ©ng sº 
h†c ª ñÙc vào gi»a th‰ k› 19.  Lúc ÇÀu ông cho r¢ng, Lu-ca Çã hoàn toàn sai vŠ tên, ÇÎa Çi‹m cûa m¶t 
sÓ nÖi trong sách Công-vø, Lu-ca cÛng hoàn toàn sai vŠ viŒc “Au-gút-tÖ ra chi‰u chÌ lÆp s° dân” 
trong Lu-ca.2:1-3.  NhÜng sau 30 næm tìm tòi, thì cuÓi cùng ông nói r¢ng, “Luca là m¶t nhà sº gia 
hàng ÇÀu, không nh»ng l©i Çáng tin cÆy cûa ông mà thôi... tác giä này cÀn phäi ÇÜ®c Ç¥t chung v§i 
nh»ng sº gia n°i ti‰ng khác n»a.” 
 F. F. Bruce là m¶t h†c giä và là giáo sÜ trÜ©ng Çåi h†c Manchester, Anh quÓc nói r¢ng: “NÖi nào 
mà ngÜ©i ta cäm thÃy Lu-ca sai lÀm, thì có b¢ng chÙng cûa nh»ng bän kh¡c tìm ÇÜ®c sºa ÇŠu sai lÀm 
Çó.  Cho nên rÃt h®p pháp mà nói r¢ng, khäo c° h†c Çã xác nhÆn Kinh Thánh Tân Ð§c.” 
 Trong quy‹n sách “Rivers in the Desert” cûa nhà khäo c° h†c n°i ti‰ng ngÜ©i DoThái Nelson 
Glueck nói r¢ng: “không có s¿ tìm thÃy nào mà trái ngÜ®c låi v§i Kinh Thánh...”  
 
 Dân Hê-tít 
 Dân Hê-tít (Hittites) (Gen.15:18-21), Kinh Thánh C¿u Ð§c có 36 lÀn nói Ç‰n dân này, nhÜng trÜ§c 
Çây ngÜ©i ta cho là bÎa Ç¥t, hay là huyŠn thoåi, vì các nhà khäo c° h†c không tìm thÃy dÃu tích gì nói 
vŠ dân này cä.  Ngoài Kinh Thánh ra cÛng không m¶t ai nói Ç‰n.  NhÜng cho Ç‰n næm 1906 thì h† 
tìm ÇÜ®c khoäng 10,000 bän ÇÃt sét ª Th°-nhï-kÿ (Turkey) có nói vŠ 1,200 næm væn hóa cûa dân Hê-
tít nÀy. 
 
 Nh»ng Bän Nuzi và bän Ebla 
 Vào næm 1925-1931, ngÜ©i ta Çã tìm ÇÜ®c khoäng 20,000 tÃm bän b¢ng ÇÃt sét ª thành phÓ Nuzi 
[n¢m ª phía B¡c Iraq, khoäng 10 d¥m (miles) vŠ phía Tây-Nam cûa thành phÓ Kirkuk hiŒn nay, n¢m 
vŠ phía ñông cûa con sông Tigris (tÙc là sông Hi-Çê-ke trong Sáng-th‰.2:14, ña-ni-ên.10:4)].  Nh»ng 
bän nÀy nói Ç‰n nh»ng ngÜ©i sÓng tåi Çây vào th©i gian khoäng 2000-1000 B.C.  M¥c dù thành phÓ 
Nuzi nÀy không có nói Ç‰n trong Kinh-thánh, nhÜng nh»ng bän nÀy có liên hŒ rÃt nhiŠu vŠ nh»ng 
phong tøc và nói chính xác chi ti‰t vŠ th©i Áp-ra-ham. 
 Có m¶t th©i gian rÃt lâu, nhiŠu nhà h†c giä nói là 5 quy‹n sách ÇÀu tiên (Sáng-th‰ Ç‰n Phøc-
truyŠn) không th‹ nào vi‰t bªi Môi-se ÇÜ®c.  H† nghï là lúc Çó chÜa có ch» vi‰t, hay væn chÜÖng, 
nhÜng nh© nh»ng bän Nuzi nÀy và 17,000 bän Ebla (vi‰t vào khoäng 2,300 B.C. cÛng có nói vŠ 
nh»ng phong tøc liên hŒ v§i Kinh Thánh) tìm ÇÜ®c vào næm 1974 tåi nÜ§c Syri, mà ngÜ©i ta khám 
phá ra ÇÜ®c ch» vi‰t và væn chÜÖng Çã có trÜ§c th©i Môi-se n»a. 
 Khäo c° h†c Çã cho thêm ánh sáng vŠ nh»ng tØ ng» khó hi‹u trong Kinh Thánh.  Khäo c° h†c 
cÛng giäi nghïa vŠ nh»ng phong tøc tÆp quán mà Kinh Thánh nói Ç‰n.  Thí dø trÜ§c khi có nh»ng tÃm 
bän Nuzi nÀy, thì các nhà h†c-giä bÓi rÓi vŠ s¿ giäi nghïa cûa câu chuyŒn La-ban và Gia-cÓp trong 
Sáng-th‰.31. 
 Khi Gia-cÓp và các v® con trª vŠ xÙ sª mình, thì Ra-chên là v® Gia-cÓp bèn æn c¡p nh»ng pho 
tÜ®ng th© trong nhà cha mình mà Çem theo (31:19), nhÜng ba ngày sau thì La-ban bi‰t Gia-cÓp Çã 
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trÓn Çi thì ông ta m§i rÜ®t theo (31:22) trong bäy ngày ÇÜ©ng thì La-ban Çu°i theo kÎp và Çòi låi 
nh»ng pho tÜ®ng mà Ra-chên Çã æn c¡p (31:23,30). NhÜng chúng ta bi‰t là lúc ban Çêm chính ñÙc 
Chúa Tr©i có hiŒn Ç‰n v§i La-ban trong giÃc chiêm-bao (31:24).  HÖn n»a chính La-ban nhÆn bi‰t vì 
Gia-cÓp mà ñÙc Chúa Tr©i ban phÜ§c cho La-ban (30:27,30).  Chúng ta thº nghï xem n‰u m¶t ngÜ©i 
nhÜ La-ban Çã hi‹u bi‰t vŠ ñÙc Chúa Tr©i rÒi mà tåi sao låi ti‰p tøc rÜ®t theo Ç‹ Çòi låi cho ÇÜ®c 
nh»ng pho tÜ®ng không giá trÎ nhÜ vÆy?  Theo nh»ng bän Nuzi  nÀy cho bi‰t, sau khi ngÜ©i cha ch‰t 
Çi, hÍ ngÜ©i nào mà có nh»ng pho tÜ®ng trong nhà Çó, thì ngÜ©i Çó së lãnh h‰t phÀn gia-tài trong nhà.  
Ra-chên vì muÓn sau khi cha mình ch‰t thì gia-tài Çó së thu¶c vŠ chÒng mình, cho nên Ra-chên m§i 
æn c¡p nh»ng pho tÜ®ng Çó.  NhÜng La-ban thì muÓn sau khi ch‰t, thì gia-tài së thu¶c vŠ con trai 
mình, ch§ không thu¶c vŠ con gái và con rÍ mình, cho nên chúng ta thÃy m¥c dÀu La-ban Çã nhÆn rõ 
ÇÜ®c ñÙc Chúa Tr©i rÒi, nhÜng vì nh»ng pho tÜ®ng Çó là cä gia-tài cûa ông ta, nên dù Ç‰n th‰ nào Çi 
n»a ông ta cÛng phäi lÃy låi cho ÇÜ®c nh»ng pho tÜ®ng Çó. 
 Trong bän Nuzi cÛng có nói vŠ phong tøc trong Sáng-th‰.16:2.  Sa-rai bäo con Çòi n¢m cùng 
chÒng mình.  Bän Nuzi cho bi‰t là n‰u ngÜ©i v® không sanh con ÇÜ®c, thì b¡t con Çòi n¢m cùng 
chÒng mình Ç‹ sanh cho ÇÜ®c m¶t ÇÙa con trai cho chÒng mình. 
 
 Nh»ng cu¶n sách ª gÀn Bi‹n-ch‰t (the Dead Sea Scrolls) 
 Vào næm 1947, ngÜ©i ta Çã tìm ÇÜ®c nh»ng cu¶n sách n¢m trong nh»ng hang có tên là Qumran, 
n¢m vŠ phía nam cûa thành Giê-ri-cô khoäng 7 d¥m (mile) và 1 d¥m vŠ phía tây cûa Bi‹n-ch‰t.  Theo 
nh»ng ÇÒ vÆt mà các nhà khäo-c° h†c tìm ÇÜ®c tåi nh»ng hang nÀy, thì ngÜ©i ta bi‰t Qumran là m¶t 
làng rÃt xÜa, có th‹ trª vŠ t§i th‰ k› thÙ 3 B.C.  Nh»ng cu¶n b¢ng da thú ÇÜ®c cuÓn låi và Ç‹ trong 
nh»ng cái bình b¢ng ÇÃt sét.  Sau 20 næm khó nh†c tìm  ki‰m, trong 11 hang cûa 270 hang h† Çã tìm 
ÇÜ®c khoäng 500 cu¶n, ghép låi tØ 40,000 mänh, trong Çó có nh»ng mänh và cu¶n cûa 38 sách trong 
Kinh-thánh ngoåi trØ sách ÊxÖtê, trong Çó có 2 sách Ê-sai (1 sách tr†n vËn, 1 sách thì không).  CÛng 
có nh»ng mänh, cu¶n giäi thích Kinh Thánh và nh»ng væn thÖ khác nói vŠ tôn giáo, luÆt lŒ, k› luÆt 
Ç©i sÓng h¢ng ngày ª làng Qumran.  Nh»ng cu¶n và mänh sách nÀy ÇÜ®c vi‰t khoäng 250 B.C. cho 
Ç‰n 68 A.D. phÀn nhiŠu ÇÜ®c vi‰t trong ti‰ng Hê-bÖ-rÖ, m¶t sÓ ít ÇÜ®c vi‰t trong ti‰ng A-ra-mic 
(Aramaic) và ti‰ng Hy-låp.  Nh»ng cu¶n sách ª gÀn Bi‹n-ch‰t  nÀy giúp rÃt nhiŠu cho các nhà h†c 
giä, vì nó làm sáng tÕ š nghïa cûa nhiŠu ch» trong Kinh Thánh C¿u Ð§c mà chúng ta không rõ. 
 
 Lu-ca.2:1-3 
 TrÜ§c Çây ngÜ©i ta cho Luca Çã sai lÀm trong câu chuyŒn lúc Chúa Jêsus giáng sinh trong Lk.2:1-
3.  H† cho là vào lúc nÀy, không có viŒc lÆp s° dân và Qui-ri-ni-u không phäi là quan t°ng ÇÓc sÙ 
Syri vào lúc nÀy.  NhÜng sau nÀy, khäo c° h†c tìm và cho bi‰t r¢ng, dân La-mã m‡i 14 næm cÀn phäi 
ghi tên vào s° khai thu‰.  H† cÛng tìm ÇÜ®c tÃm bän ª Antioch, cho là Qui-ri-ni-u làm quan t°ng ÇÓc 
xÙ Syri, không phäi chÌ 1 nhiŒm kÿ, mà là hai nhiŒm kÿ. 
 
 Thành Naxarét 
 Trong Giô-suê.19:10-16 có nói Ç‰n tên cûa nh»ng thành phÓ cûa chi phái Sa-bu-lôn (1 trong 12 
chi phái, con thÙ 10 cûa GiacÓp) nhÜng không có tên thành Naxarét, nhà sº gia Josephus ÇÜa ra tên 
45 làng xã ª xÙ Galilê, nhÜng Naxarét cÛng không có nói Ç‰n, trong sách vª Talmud cûa ngÜ©i 
Dothái Mishnah & Gemara (200-500 A.D.) có nói Ç‰n 63 làng xã, nhÜng cÛng không có tên Naxarét.  
Các nhà h†c giä Çã nghi ng© vŠ tên thành nÀy và Kinh Thánh Tân Ð§c.  NhÜng vào næm 1962, thì h† 
tìm ÇÜ®c hai mänh có tên ‘Naxarét’. 
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 NhÜ nhà khäo c° h†c Nelson Glueck nói r¢ng: “...trong m†i s¿ tìm tòi, nghiên cÙu vŠ khäo c° h†c 
cûa tôi, tôi không bao gi© tìm m¶t vÆt nào mà trái ngÜ®c låi l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i.” 
 Có ngÜ©i cho r¢ng, n‰u chúng ta cho các nhà khäo c° h†c m¶t th©i gian, thì h† së chåy theo kÎp 
Kinh Thánh.  Tôi thÃy l©i nÀy thÆt là Çúng.  (Xin xem quy‹n sách: THE BIBLE AND 
ARCHAEOLOGY cûa J. A. Thompson) 
 
 

Prophecy - L©i tiên tri ÇÜ®c Ùng nghiŒm. “Hãy nh§ låi nh»ng s¿ ngày xÜa; vì ta là ñÙc Chúa Tr©i và 
ch£ng có ñÙc Chúa Tr©i nào khác; ta là ñÙc Chúa Tr©i, ch£ng có ai giÓng nhÜ ta.  Ta Çã rao s¿ cuÓi 
cùng tØ bu°i ÇÀu tiên, và Çã nói tØ thuª xÜa nh»ng s¿ chÜa làm nên.” (Ê-sai.46:9-10). 
 M¶t trong nh»ng ÇiŠu tuyŒt diŒu cûa Kinh Thánh mà không có trong bÃt cÙ các sách tôn giáo nào 
khác, Çó là vŠ s¿ Ùng nghiŒm chính xác cûa các l©i tiên tri.  Kinh Thánh Çã ghi chép vŠ nh»ng viŒc 
xäy ra hàng træm næm sau và xäy ra m¶t cách chính xác nhÜ l©i Çã ghi chép trÜ§c. 
 
 Vua Cyrus cûa nÜ§c Persia 
 Sách tiên tri Ê-sai Çã chép vào khoäng 700 B.C.  Ông ta Çã tiên tri vŠ m¶t vÎ vua tên là Cyrus và 
vua Cyrus nÀy nói v§i thành Jerusalem r¢ng: “nó së ÇÜ®c xây låi và nŠn cûa ÇŠn th© së ÇÜ®c lÆp låi” 
(Isaiah 44:28). 
 Khi Ê-sai vi‰t nh»ng l©i nÀy, thì thành Jerusalem Çã ÇÜ®c hoàn tÃt xây xong và ÇŠn th© Çang ÇÜ®c 
ÇÙng v»ng trên nŠn cûa nó.  NhÜng hÖn 100 næm sau, vào næm 586  B.C. thì thành Jerusalem cùng 
ÇŠn th© bÎ ÇÓt cháy bªi vua Nebuchadnezzar. 
 Sau khi thành Jerusalem Çã bÎ nÜ§c Babylon chi‰m lÃy, thì vào næm 539 B.C. m¶t vÎ vua tên là 
Cyrus cûa nÜ§c Persia chi‰m lÃy thành Jerusalem.  Khoäng m¶t næm sau 538 B.C. thì vua Cyrus ra 
lÎnh Ç‹ xây låi ÇŠn th© ª  Jerusalem.  Cho nên l©i tiên tri cûa Ê-sai nói trÜ§c khoäng 160 næm Çã ÇÜ®c 
xäy ra y nhÜ vÆy. 
 
 S¿ lÆp quÓc cûa dân Do-thái 
 Khoäng 4,000 næm vŠ trÜ§c, ñÙc Chúa Tr©i kêu g†i m¶t ngÜ©i tên là Abram ra khÕi quê hÜÖng 
cûa mình và hÙa v§i ông r¢ng: “Ta së làm cho ngÜÖi nên m¶t dân l§n, ta së ban phÜ§c cho ngÜÖi, 
cùng làm n°i danh ngÜÖi, và ngÜÖi së thành m¶t nguÒn phÜ§c.  Ta së ban phÜ§c cho ngÜ©i nào chúc 
phÜ§c ngÜÖi, rûa sä kÈ nào rûa sä ngÜÖi, và các chi t¶c nÖi th‰ gian së nh© ngÜÖi mà ÇÜ®c phÜ§c.” 
(Sáng-thê.12:2-3) 
 Sau l©i hÙa khoäng 700 næm, thì dòng dõi cûa Abram trª thành m¶t nÜ§c l§n, khi Moses dÅn h† 
vào ÇÃt hÙa mà ñÙc Chúa Tr©i Çã hÙa ban cho h†, ñÙc Chúa Tr©i bäo h† là khi vào ÇÃt hÙa thì h† 
phäi gi» mång lÎnh cûa Ngài, n‰u không thì h† së bÎ tän låc kh¡p các phÜÖng tr©i, nhÜng Ngài cÛng 
hÙa së Çem h† trª vŠ. (Ê-xê.36:24; 37:21) 
 Sau khi Ç‰n ÇÜ®c ÇÃt hÙa, h† không gi» mång lÎnh cûa ñÙc Chúa Tr©i.  Khoäng vào næm 600 B.C. 
vua Nebuchadnezzar Çã b¡t h† Çem qua Babylon Ç‹ làm phu tù, 70 næm sau thì ÇÜ®c trä vŠ nÜ§c.  
Vào næm 70 A.D. thì h† bÎ tÜ§ng La-mã Titus hûy phá thành Jerusalem, làm cho dân Do-thái tän låc. 
(Titus lên làm Hoàng ñ‰ La-mã tØ næm 79-81). 
 Sau khoäng 1900 næm l©i tiên tri trong Kinh thánh ÇÜ®c Ùng nghiŒm, ngày 14-5-1948 dân Do-thái 
Çã trª vŠ lÆp quÓc låi cho Ç‰n ngày nay, dù nh»ng nÜ§c chung quanh muÓn tiêu diŒt h†. 
 M¶t lÀn n»a chúng ta có nh»ng l©i tiên tri cûa Kinh Thánh ÇÜ®c Ùng nghiŒm y nhÜ Çã chép trÜ§c. 
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 L©i tiên tri và s¿ Ùng nghiŒm cûa Chúa Jêsus 
 
 1. Dòng dõi cûa ngÜ©i n» (Sángth‰.3:15) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.1:20; Galati.4:4 
 2. Sanh bªi n» ÇÒng trinh (Êsai.7:14) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.1:18,24,25; Luca.1:26-35 
 3. Dòng dõi Áp-ra-ham (Sángth‰.12:2,3; 22:18) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.1:1; Galati.3:16 
 4. Dòng dõi Y-sác (Sángth‰.21:12) 
  −ng nghiŒm; Luca.3:23,34; MathiÖ.1:2 
 5. Dòng dõi Gia-cÓp (Sángth‰.35:10-12; DângsÓ.24:17) 
  −ng nghiŒm; MathiÖ.1:2; Luca.1:33; 3:23,34 

6. Thu¶c chi phái Giu-Ça (Sángth‰.49:10; Michê.5:2 English/ 5:1 ViŒtNam) 
  −ng nghiŒm Luca.3:23,33; MathiÖ.1:2; HêbÖrÖ.7:14 
 7. TØ GÓc Y-sai (Jesse) (Êsai.11:1,10) 
  −ng nghiŒm Luca.3:23,32; MathiÖ.1:6 
 8. TØ ngôi ña-vít (Giêrêmi.23:5; II-Samuên.7:12-16; ThiThiên.132:11) 

−ng nghiŒm Luca.3:23,31; MathiÖ.1:1; 9:27; 15:22; 20:30,31; 21:9,15; 22:41-46;  
Mác.9:10; 10:47-48; Luca.18:38,39; Côngvø.13:22,23; KhäiHuyŠn.22:16 

 9. Sanh ª B‰t-lê-hem (Michê.5:2) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.2:1,4-8; Luca.2:4-7; Giæng.7:42 
 10. Dâng lÍ vÆt cho Ngài (ThiThiên.72:10; Êsai.60:6) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.2:1,11 
 11. Vua Hê-rÓt gi‰t trÈ con (Giêrêmi.31:15) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.2:16 
 12. Ngài ÇÜ®c g†i là Em-ma-nu-ên (Êsai.7:14) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.1:23 
 13. Ngài là ñÃng tiên tri (PhøcTruyŠn.18:18) 
  −ng nghiŒm Mt.21:11; Jn.4:19; 6:14; 7:40 
 14. Ngài là thÀy t‰ lÍ (ThiThiên.110:4) 
  −ng nghiŒm HêbÖrÖ.3:1; 5:5-6 
 15. Ngài là ñÃng xét Çoán (Êsai.33:22) 
  −ng nghiŒm Giæng.5:30; II-Timôthê.4:1 
 16. Ngài là Vua (ThiThiên.2:6; Xachari.9:9; Giêrêmi.23:5) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.21:5; 27:37; Giæng.18:33-38 
 17. SÙ giä Ç‰n trÜ§c (Giæng Báp-tít) (Êsai.40:3; Malachi.3:1) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.3:1-3; 11:10; Luca.1:17; Giæng.1:23 
 18. B¡t ÇÀu giäng Çåo ª Ga-li-lê (Êsai.9:1 English /  8:23 ViŒtNam) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.4:12-13,17 
 19. Giäng Çåo v§i s¿ ch»a lành (Êsai.32:3-4; 35:5-6a) 

−ng nghiŒm MathiÖ.9:32-33,35; 11:4-6; Mác.7:33-35; Giæng.5:5-9; 9:6-11; 11:43-44,47 
 20. S¿ giäng dåy b¢ng thí dø (ThiThiên.78:2) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.21:12 
 21. C«i lØa vào Jerusalem (Xachari.9:9) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.21:6-11; Luca.19:35-37a 
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 22. ñá mà dân Do-thái vÃp phäi (ThiThiên.118:22; Êsai.8:14; 28:16) 
  −ng nghiŒm I-PhierÖ.2:7; Rôma.9:32-33 
 23. Ánh sáng cho dân ngoåi (Êsai.49:6; 60:3) 
  −ng nghiŒm Côngvø.13:47-48a; 26:23; 28:28 
 24. S¿ sÓng låi (ThiThiên.16:10; 30:3; 41:10; 118:17; Ôsê.6:2) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.28:6; Mác.16:6; Luca.24:46; Côngvø.2:31; 13:33 
 25. S¿ thæng thiên cûa Chúa Jêsus (ThiThiên.68:18a) 
  −ng nghiŒm Côngvø.1:9 
 26. NgÒi bên h»u ñÙc Chúa Tr©i (ThiThiên.110:1) 
  −ng nghiŒm Mác.16:19; Côngvø.2:34-35; HêbÖrÖ.1:3 
 27. BÎ phän bªi bån thân (ThiThiên.41:9; 55:12-14) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.10:4; 26:49-50; Giæng.13:21 
 28. BÎ bán v§i giá 30 mi‰ng båc (Xachari.11:12) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.26:15; 27:3 
 29. 30 mi‰ng båc quæng vào nhà ñÙc Giê-hô-va (ÇŠn th©) (Xachari.11:13b) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:5a 
 30. 30 mi‰ng båc quæng cho th® gÓm (Xachari.11:13b) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:7 
 31. Môn ÇÒ bÕ chåy (Xachari.13:7) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.26:31; Mác.14:27; 50 
 32. BÎ làm chÙng gian (ThiThiên.35:11) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.26:59-60 
 33. BÎ hi‰p Çáp nhÜng không mª miŒng (Êsai.53:7) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:12 
 34. BÎ thÜÖng v‰t (Êsai.53:5; Xachari.13:6) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:26 
 35. BÎ Çánh và nh° nÜ§c mi‰ng (Êsai.50:6) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.26:67; Luca.22:63 
 36. BÎ nhåo báng (ThiThiên.22:7-8) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:31 
 37. Vác thÆp t¿ giá không n°i (ThiThiên.109:24-25) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:31-32; Luca.23:26; Giæng.19:17 
 38. Tay chân bÎ Çóng Çinh (ThiThiên.22:16; Xachari.12:10) 
  −ng nghiŒm Luca.23:33; Giæng.20:25 
 39. BÎ ch‰t v§i kÈ d» (Êsai.53:12) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:38; Mác.15:27-28 
 40. CÀu thay cho kÈ phåm t¶i (Êsai.53:12) 
  −ng nghiŒm Luca.23:34 
 41. Dân mình cÛng không tin (Êsai.53:3; ThiThiên.69:8) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.21:42-43; Giæng.1:11; 7:5,48) 
 42. Ghen ghét cách vô c§ (ThiThiên.69:4) 
  −ng nghiŒm Giæng.15:25 
 43. Nh»ng ngÜ©i bån ÇŠu ÇÙng ª xa (ThiThiên.38:11) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:55-56; Mác.15:40; Luca.23:49 
 44. NgÜ©i ta l¡c ÇÀu (ThiThiên.22:7; 109:25) 
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  −ng nghiŒm MathiÖ.27:39 
 45. ñÙng ngó xem Ngài (ThiThiên.22:17) 
  −ng nghiŒm Luca.23:35 
 46. Chia nhau áo xÓng Ngài (ThiThiên.22:18) 
  −ng nghiŒm Giæng.19:23-24 
 47. BÎ khát nÜ§c (lúc trên thÆp t¿) (ThiThiên.22:15; 69:21) 
  −ng nghiŒm Giæng.19:28 
 48. Cho Ngài uÓng giÃm (ThiThiên.69:21) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:34; Giæng.19:28-29 
 49. L©i rên si‰t cuÓi (ThiThiên.22:1a) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:46 
 50. Phó thác mình cho ñÙc Chúa Tr©i (ThiThiên.31:5) 
  −ng nghiŒm Luca.23:46 
 51. XÜÖng cÓt không bÎ gãy (ThiThiên.34:20) 
  −ng nghiŒm Giæng.19:33 
 52. BÎ Çâm bên hông (Xachari.12:10) 
  −ng nghiŒm Giæng.19:34 
 53. Cä xÙ ÇŠu tÓi tæm mù mÎt (AmÓt.8:9) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:45 
 54. ñÜ®c chôn v§i kÈ giàu (Êsai.53:9) 
  −ng nghiŒm MathiÖ.27:57-60 
 (28 l©i tiên tri ÇÜ®c Ùng nghiŒm trong 24 ti‰ng ÇÒng hÒ [tØ 27-54]) 
 
 Không m¶t nhân vÆt nào, hay giáo chû nào tØ trÜ§c Ç‰n nay có ÇÜ®c nh»ng l©i tiên tri nói vŠ mình 
và ÇÜ®c Ùng nghiŒm nhÜ Chúa Jêsus Christ cä.  Chính vì vÆy, nhiŠu næm trÜ§c nhà in Christian 
Victory Publishing Company ª Denver s£n sàng thÜªng $1,000 cho ai tìm ÇÜ®c khoäng 20 l©i tiên tri 
ÇÜ®c Ùng nghiŒm trong m¶t bÃt cÙ nhân vÆt nào còn sÓng hay ch‰t rÒi, ngoài Chúa Jêsus.  NhÜng 
không ai ÇÜ®c cä. 
 Trong quy‹n sách Science Speaks cûa nhà giáo sÜ (Professor) Peter Stoner vi‰t r¢ng, chÌ cÀn lÃy ra 
8 l©i tiên tri mà ÇÜ®c Ùng nghiŒm qua Chúa Jêsus, (l©i tiên tri #9; #17; #21; #27 và #38; #28; #29 và 
#30; #33; #38 và #39) theo toán h†c, xác suÃt (probability) mà m¶t ngÜ©i ÇÜ®c Ùng nghiŒm 8 l©i tiên 
tri nhÜ trên là 1x1017, có nghïa là 1 trong 100,000,000,000,000,000.  Giáo sÜ Peter Stoner ÇÜa ra m¶t 
thuy‰t trình nhÜ sau: N‰u chúng ta lÃy 1x1017  ÇÒng båc (silver dollars) Ç° ÇÀy h‰t m¥t ÇÃt ti‹u bang 
Texas (267,338 sq mi. ho¥c 692,405 sq km); (ti‹u bang Texas l§n hÖn nÜ§c ViŒt-Nam khoäng gÃp 
Çôi).   Thì nó së dày khoäng 2 feet, làm dÃu 1 ÇÒng båc, rÒi trà tr¶n ÇÒng båc làm dÃu Çó v§i nh»ng 
ÇÒng båc kia, xong Çem m¶t ngÜ©i mù låi mà bäo r¢ng, bån hãy Çi kh¡p h‰t ti‹u bang Texas và ráng 
tìm cho ÇÜ®c ÇÒng båc có dÃu Çó.  Thº hÕi cÖ h¶i mà ngÜ©i bån bÎt m¡t Çó tìm ÇÜ®c ÇÒng båc có dÃu 
là bao nhiêu?  CÖ h¶i mà ngÜ©i bÎt m¡t Çó tìm ÇÜ®c ÇÒng båc có dÃu cÛng giÓng nhÜ m¶t ngÜ©i ÇÜ®c 
Ùng nghiŒm 8 l©i tiên tri ª nói trên. 
 Giáo sÜ Peter Stoner nói ti‰p r¢ng, n‰u có 48 l©i tiên tri ÇÜ®c Ùng nghiŒm trong m¶t ngÜ©i thì cÖ 
h¶i Çó së là 1x10157. 
 ñiŠu nÀy chÙng tÕ r¢ng, s¿ th¿c h»u cûa ñÙc Chúa Tr©i và Ngài là tác giä cûa Kinh Thánh, hay 
nói cách khác, Kinh Thánh là l©i cûa Ngài. 
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Statistic - N‰u chúng ta làm m¶t bän thÓng kê Ç‹ so sánh Kinh Thánh v§i bÃt cÙ nh»ng quy‹n sách 
nào có trên m¥t ÇÃt, thì chúng ta së thÃy r¢ng, Kinh Thánh së tr¶i hÖn cä, vì Kinh Thánh là m¶t quy‹n 
sách “Ç¶c nhÙt vô nhÎ”.  SÙ ÇÒ Phao-lô nói, “Cä Kinh-thánh ÇŠu là bªi ñÙc Chúa Tr©i soi dÅn (hà 
hÖi)” (II-Ti-mô-thê 3:16).  Trong Sáng-th‰.2:7 ñÙc Chúa Tr©i hà hÖi vào mÛi A-Çam, thì A-Çam trª 
thành m¶t loài sanh linh, thì cÛng m¶t th‹ Ãy, ñÙc Chúa Tr©i hà hÖi vào l©i cûa Ngài, thì l©i cûa Ngài 
trª thành l©i h¢ng sÓng. 
 
 Kinh-thánh có ghi låi l©i nói cûa: 
 1. Loài ngÜ©i 
 2. Thiên-sÙ 
 3. Ma-quÌ 
 4. Sa-tan 
 5. ñÙc Chúa Tr©i 
 
 Khi Ç†c và nghiên cÙu chúng ta thÃy r¢ng trong Kinh-thánh có nói vŠ: ñiŠu thiŒn và ÇiŠu ác cûa 
loài ngÜ©i;  nói vŠ chính mình ñÙc Chúa Tr©i, vÛ trø mà chúng ta Çang sÓng, nh»ng ngÜ©i chung 
quanh chúng ta, và kÈ thù cûa chúng ta là ma-quÌ. Kinh Thánh cÛng nói vŠ s¿ cÙu r‡i cûa ñÙc Chúa 
Tr©i cho nhân loåi. 
 

1. Kinh-thánh là m¶t sÜu tÆp cûa 66 quy‹n, ÇÜ®c vi‰t  trong khoäng th©i gian 1500 næm, trong 
vòng 40 th‰ hŒ, khoäng 40 trÜ§c giä. 
 
 2. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t bªi nh»ng ngÜ©i có trình Ç¶ khác nhau. 

Môi-se là m¶t ngÜ©i lãnh Çåo chánh trÎ, ÇÜ®c huÃn luyŒn trong các trÜ©ng ª Ai-cÆp. 
  Nê-hê-mi là m¶t ngÜ©i dâng rÜ®u cho vua. 
  Sô-lô-môn là m¶t vÎ vua. 
  A-mÓt là m¶t ngÜ©i chæn bÀy. 
  Ma-thi-Ö là m¶t ngÜ©i thâu thu‰. 
  Phi-e-rÖ là ngÜ©i Çánh cá. 
  Lu-ca là m¶t bác sï. 
  Phao-lô là giáo-sï Do-thái. 
 
 3. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t ª nhiŠu nÖi khác nhau. 
  Môi-se vi‰t khi ông ta ª trong ÇÒng v¡ng. 
  Sôlômôn vi‰t trong cung ÇiŒn. 
  Phao-lô vi‰t khi ông ª trong tù. 
  Giæng vi‰t trên hòn Çäo Patmos. 
 
 4. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t trong nh»ng hoàn cänh khác nhau. 
  ña-vít vi‰t trong th©i kÿ chi‰n tranh. 
  Sô-lô-môn vi‰t trong th©i kÿ hoà bình. 
 
 5. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t trong tình trång cäm giác khác nhau. 
  Vi‰t lúc buÒn, lúc vui, lúc hân hoan, và lúc sÀu não. 
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 6. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t ª trên 3 løc ÇÎa. 
  Á-châu, Âu-châu, và Phi-châu. 
 
 7. Kinh-thánh ÇÜ®c vi‰t b¢ng 3 thÙ ti‰ng. 

Ti‰ng Hy-bá-lai (Hebrew) (hÀu h‰t Kinh-thánh C¿u Ð§c). 
Ti‰ng A-ra-mic (Aramaic) (Ê-xÖ-ra  4:8-6:18; 7:12-26; Giê-rê-mi 10:11;  ña-ni.2:4-7:28). 

   Ti‰ng Hy-låp (Tân Ð§c). 
 
 8. Kinh-thánh gÒm có hàng træm ÇŠ tài khác nhau, bao gÒm lÎch sº, luÆt pháp (luÆt dân quyŠn, luÆt 
hình s¿, luÆt Çåo lš, luÆt nghi thÙc, luÆt vŒ sinh), thÖ væn, bài luÆt, bài ca, thí dø, ti‹u sº cûa danh 
nhân, bút kš hay nh¿t kš, l©i tiên tri và s¿ hiŒn thÃy.  NhÜng tØ trang ÇÀu Ç‰n trang cuÓi (Sáng-th‰ - 
Khäi-huyŠn), h‰t thäy các trÜ§c giä ÇŠu ÇÒng m¶t š tÜªng, ÇÒng m¶t quan Çi‹m, ÇÒng m¶t š ki‰n, 
ÇÒng m¶t møc Çích, ÇÒng m¶t lÆp trÜ©ng, h®p š v§i nhau, và không có s¿ mâu thuÄn. TÃt cä ÇŠu nói 
vŠ s¿ cÙu r‡i cûa ñÙc Chúa Tr©i cho loài ngÜ©i. 
 
 9. ñ¥c biŒt vŠ s¿ lÜu hành 
 Kinh Thánh là m¶t quy‹n sánh ÇÜ®c xuÃt bän nhiŠu nhÙt, nhiŠu ngÜ©i Ç†c nhÙt.  Kinh Thánh là 
quy‹n sách ÇÀu tiên ÇÜ®c dÎch qua m¶t thÙ ngôn ng» khác, ngoài ra, Kinh Thánh cÛng ÇÜ®c dÎch qua 
nhiŠu ngôn ng» hÖn bÃt cÙ quy‹n sách nào trên th‰ gi§i. 
 

a. Sách ÇÀu tiên ÇÜ®c in nhiŠu nhÙt là quy‹n Kinh Thánh La-tinh (Latin Vulgate) vào næm 
1555, do nhà in ngÜ©i Pháp tên là Robert Stephanus. 

 
b. Quy‹n sách ÇÀu tiên ÇÜ®c dÎch tØ m¶t thÙ ti‰ng nÀy qua m¶t thÙ ti‰ng khác là  quy‹n Hy-

låp "Bäy-mÜÖi" (250 B.C.) (Septuagint ho¥c là LXX).  (Septuagint ho¥c là LXX có nghïa là 
"Bäy-mÜÖi"), quy‹n "Bäy-mÜÖi" nÀy là Kinh-thánh c¿u-Ü§c ti‰ng Hy-låp ÇÜ®c dÎch tØ Kinh-
thánh c¿u-Ü§c ti‰ng Hê-bÖ-rÖ vào khoäng 250 B.C. ª tåi thành phÓ A-léc-xan-ÇÖ thu¶c vŠ Ai-
cÆp (Công-vø 6:9; 18:24; 27:6; 28:11) trong th©i vua Ptolemy Philadelphus  (285-247  B.C.), 
vào khoäng  100 næm sau thì quy‹n "Bäy-mÜÖi" nÀy ÇÜ®c dÎch xong; khi quy‹n "Bäy-mÜÖi" 
nÀy ÇÜ®c dÎch thì h† phân chia ra theo ÇŠ tài và thành 39 sách ch§ không phäi 24, và Kinh-
thánh chúng ta có hiŒn nay cÛng chia theo møc-løc cûa quy‹n "Bäy-mÜÖi".  TÙc là 5 quy‹n 
luÆt-pháp (Sáng-th‰-kš - Phøc-truyŠn), 12 quy‹n lÎch-sº (Giô-suê - Ê-xÖ-tê), 5 quy‹n væn-thÖ 
(Gióp Nhã-ca), 17 quy‹n tiên-tri (5 quy‹n ñåi tiên-tri Ê-sai - ña-ni-ên, 12 quy‹n Ti‹u tiên-tri 
Ô-sê - Ma-la-chi). Theo l©i truyŠn khÄu thì tên "Bäy-mÜÖi" nÀy là do 72 ngÜ©i h†c giä cûa Y-
sÖ-ra-ên dÎch, m‡i chi phái 6  ngÜ©i.  (nói  "Bäy-mÜÖi" cho ch£n, ho¥c là con sÓ "Bäy-mÜÖi" 
nÀy là tØ con sÓ "bäy mÜÖi" trong XuÃt-ê-díp 24:1, 9 "Bäy-mÜÖi trÜªng lão Y-sÖ-ra-ên"). 

 
 

  c. ñÜ®c nh»ng ngÜ©i ª th‰ k› nhì và ba trích nhiŠu nhÃt 
Có ngÜ©i hÕi nhà h†c giä Sir David Dalrymple r¢ng, ‘Thí dø nhÜ: TÃt cä Kinh Thánh Tân 

Ð§c ÇŠu bÎ hûy diŒt h‰t vào khoäng cuÓi th‰ k› thÙ ba, thì chúng ta có th‹ nào sÜu tÀm låi 
ÇÜ®c tØ nh»ng sách khác cûa các giáo phø (church fathers) ª th‰ k› thÙ nhì và ba không? 
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Câu hÕi nÀy Çã làm cho ông David th¡c m¡c.  Sau m¶t th©i gian tìm tòi, thì ông k‰t luÆn 
nhÜ sau: “Câu hÕi Çó Çã làm cho tôi tò mò, nhÜ nh»ng sách vª cûa các giáo phø ª th‰ k› thÙ 
nhì và ba mà tôi có, tôi Çã tìm cho Ç‰n nay, thì tôi Çã tìm ÇÜ®c nguyên quy‹n Kinh Thánh 
Tân Ð§c chÌ thi‰u 11 câu”. 

 
   d. ñÜ®c xuÃt bän nhiŠu nhÃt 

Khoäng hÖn 30 næm vŠ trÜ§c, Ç‹ cung cÃp Çû nhu cÀu, British và Foreign  Bible Society 
Çã xuÃt bän m‡i 1 quy‹n Kinh-thánh trong vòng 3 giây,  22 quy‹n trong m‡i 1 phút,  1,369 
quy‹n trong m‡i 1 gi© ÇÒng hÒ,  32,876 quy‹n trong m‡i m¶t ngày và liên tøc trong m¶t 
næm nhÜ vÆy.  T¿ Çi‹n bách khoa World Book Encyclopedia 1988 ed. cho bi‰t r¢ng, tØ næm 
1816 Ç‰n næm 1988 American Bible Society Çã xuÃt bän hÖn 4 t› quy‹n Kinh Thánh, chÜa 
k‹ nh»ng nhà in khác. 

 
   e. ñÜ®c dÎch sang nhiŠu thÙ ti‰ng nhÃt 

T¿ Çi‹n bách khoa Encyclopedia Britannica,1970 ed. cho bi‰t Ç‰n næm 1966 thì toàn b¶ 
quy‹n Kinh-thánh Çã dÎch sang...240 thÙ ti‰ng khác nhau...m¶t vài sách cûa Kinh Thánh 
ÇÜ®c dÎch trong 739 thÙ ti‰ng.  Ngoài ra Kinh-thánh cÛng là quy‹n sách duy nhÙt ÇÜ®c dÎch 
Çi dÎch låi nhiŠu hÖn bÃt cÙ quy‹n sách nào Çã có. 

Trong quy‹n sách Almanac of the Christian World, 1993-94 ed., theo thÓng kê cûa 
United Bible Societies cho bi‰t, vào cuÓi næm 1991, toàn b¶ Kinh Thánh Çã ÇÜ®c dÎch sang 
322 ngôn ng»,  Kinh Thánh Tân Ð§c ÇÜ®c dÎch sang 758 ngôn ng», m¶t vài phÀn cûa Kinh 
Thánh thì ÇÜ®c dÎch sang 898 ngôn ng».  NhÜ vÆy chúng ta thÃy r¢ng nhu cÀu vŠ m¥t tâm 
linh, s¿ tìm hi‹u vŠ ñÙc Chúa Tr©i ngày m¶t gia tæng, l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c m†i dân 
t¶c trên th‰ gi§i h†c hÕi ngày càng nhiŠu hÖn. 

 
   f. ñÜ®c nhiŠu ngÜ©i vi‰t vŠ mình 

Không có m¶t quy‹n sách nào khác mà ÇÜ®c ngÜ©i ta vi‰t vŠ mình b¢ng quy‹n Kinh 
Thánh cä. TØ th‰ hŒ này sang th‰ hŒ khác, ngÜ©i ta vi‰t không bi‰t bao nhiêu là: Thánh Kinh 
tØ Çi‹n (Bible dictionaries), bách khoa tØ Çi‹n vŠ Thánh Kinh (Bible incyclopedias), døng 
ng» tØ Çi‹n vŠ Thánh Kinh (Bible lexicons), ÇÎa ÇÒ vŠ Thánh Kinh (Bible atlases), ÇÎa dÜ 
h†c vŠ Thánh Kinh (Bible geography), thÜ tÎch h†c vŠ ThÀn h†c (bibliography of theology), 
giáo døc vŠ tôn giáo (religious education), thánh ca luÆn (hymnology), truyŠn giáo 
(missions), ngôn ng» vŠ Thánh Kinh (biblical  languages), lÎch sº cûa h¶i thánh (church 
history), ti‹u sº vŠ tôn giáo (religious biography),  sách sùng bái vŠ Thánh Kinh (devotional 
works), giäi thích Thánh Kinh (Bible commentary), tri‰t lš vŠ tôn giáo (philosophy of 
religion), b¢ng chÙng vŠ Thánh Kinh (evidences), biŒn h¶ vŠ Thánh Kinh (apologetics), và 
còn nhiŠu sách khác n»a. 

 
 10. Duy trì qua s¿ b¡t b§ (Survival through persecution) 

Kinh-thánh Çã ÇÙng v»ng qua  nhiŠu s¿ tÃn công cûa nh»ng kÈ thù hÖn bÃt cÙ m¶t quy‹n sách 
nào khác. Trong quá khÙ qua nhiŠu th©i Çåi, nhiŠu ch‰ Ç¶ chính trÎ Çã cÓ g¡ng ÇÓt cháy và hûy diŒt 
Kinh-thánh tØ th©i các vua La-mã cho Ç‰n m¶t sÓ quÓc gia ngày nay. 

Sidney Collett trong quy‹n sách “TÃt cä vŠ Kinh-thánh” (All About the Bible) cho bi‰t r¢ng, 
Voltaire, m¶t sº gia, m¶t nhà væn và cÛng là m¶t nhà tri‰t h†c vô tín ngÜ«ng (1694-1778). Voltaire 
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cho r¢ng: “TØ Çây cho Ç‰n m¶t træm næm sau, CÖ-ÇÓc giáo së bi‰n mÃt Çi thành m¶t dï vãng trong 
quá khÙ.”  NhÜng viŒc gì Çã xäy ra?  Voltaire Çã qua Çi, nhÜng quy‹n Kinh-thánh vÅn ÇÜ®c truyŠn 
Çi truyŠn låi và ÇÜ®c truyŠn ra cho hÀu h‰t tÃt cä các quÓc gia trên quä ÇÎa cÀu nÀy. Kinh-thánh Çi 
Ç‰n Çâu thì Çem Ön lành Ç‰n t§i Çó. 

Nói vŠ s¿ kiêu ngåo cûa Voltaire trong s¿ tiêu diŒt CÖ-ÇÓc giáo và phá hûy Kinh-thánh trong 
m¶t træm næm, nhà h†c giä Norman Geisler và William Nix trong quy‹n sách “A General 
Introduction to The Bible” cho bi‰t r¢ng: “chÌ trong vòng næm mÜÖi næm sau khi Voltaire ch‰t, thì 
Geneva Bible Society Çã sº døng máy in và nhà cûa ông Ç‹ xuÃt bän Kinh-thánh.” 

Vào næm 303 A.D. Hoàng Ç‰ La-mã Diocletian ra lÎnh dËp bÕ CÖ-ÇÓc Giáo và hûy diŒt h‰t tÃt 
cä Kinh Thánh, ông ta truyŠn phá Ç° nh»ng ngôi thánh ÇÜ©ng xuÓng, ÇÓt h‰t tÃt cä nh»ng Kinh 
Thánh.  NhÜng nhà sº gia Eusebius cho bi‰t r¢ng, sau khi Constantine lên hoàng Ç‰ thì ông ra lÎnh 
bÕ tiŠn ra Ç‹ chép låi khoäng 50 quy‹n Kinh Thánh. 

Không có m¶t  quy‹n sách nào mà Çã bÎ c¡t, xé, säy, sàng, tra xét và phÌ báng nhÜ quy‹n Kinh 
Thánh.  Có quy‹n  sách tri‰t lš, tôn giáo, tâm lš, hay là nh»ng sách nào xÜa hay  là nay mà Çã träi 
qua nh»ng s¿ b¡t b§ kinh  khûng nhÜ vÆy chæng?  Cùng v§i nh»ng n†c  Ç¶c và s¿ ch‰ nhåo cûa 
nh»ng ngÜ©i h†c r¶ng Ç‹ dò xét  kÏ lÜ«ng tØng trang m¶t, tØng hàng m¶t và tØng nét m¶t chæng? 

Trong 1,800 næm qua, Çã có nhiŠu ngÜ©i ch‰ nhåo Kinh-thánh, h† Çã biŒn luÆn tìm m†i cách Ç‹ 
tiêu diŒt quy‹n Kinh Thánh, nhÜng ngày nay Kinh-thánh vÅn ÇÙng v»ng nhÜ dãy Hy Mã Låp SÖn.  
S¿ lÜu hành cûa Kinh Thánh ngày càng thêm nhiŠu.  Ngày nay có nhiŠu ngÜ©i yêu chu¶ng và Ç†c 
Kinh Thánh hÖn lúc nào h‰t.  N‰u quy‹n Kinh Thánh không phäi Ç‰n tØ ñÙc Chúa Tr©i, thì Çã bÎ 
tiêu diŒt tØ lâu rÒi.  Nh»ng vÎ hoàng Ç‰, nh»ng vua chúa, nh»ng hoàng thân, và nh»ng ngÜ©i cÀm 
quyŠn Çã tra tay vào Kinh Thánh, nhÜng nh»ng ngÜ©i nÀy ÇŠu qua Çi cä, còn quy‹n Kinh Thánh 
thì vÅn còn tÒn tåi cho Ç‰n ngày nay. 

 
 11. Bi‰n Ç°i Ç©i sÓng con ngÜ©i 

TØ Ç©i xÜa cho Ç‰n Ç©i nay, tØ ngÜ©i già Ç‰n ngÜ©i trÈ, tØ ngÜ©i giàu Ç‰n ngÜ©i nghèo, tØ 
nh»ng vÎ vua Ç‰n ngÜ©i dân thÜ©ng, tØ nh»ng ngÜ©i h†c thÙc Ç‰n nh»ng ngÜ©i dÓt nát, tØ cänh sát 
cho Ç‰n t¶i phåm, nh»ng ngÜ©i có nghŠ nghiŒp khác nhau, quÓc gia khác nhau, màu da khác nhau, 
k‹ cä nh»ng ngÜ©i trÜ§c Çây có tôn giáo khác nhau.  TÃt cä m†i tÀng l§p ngÜ©i trong xã h¶i Ç©i 
sÓng cûa h† Çã ÇÜ®c bi‰n Ç°i nh© bi‰t và Ç†c Kinh Thánh. 

Tôi là m¶t trong sÓ nh»ng ngÜ©i nói trên, tôi sanh ra trong m¶t gia Çình PhÆt giáo, gia Çình tôi 
thu¶c vào hång “nhà giàu”, tôi là ÇÙa con trai thÙ bäy trong chín ngÜ©i con.  Các anh chÎ em tôi 
không cÀn phäi Çi làm viŒc c¿c nh†c nhÜng vÅn có tiŠn Ç‹ tiêu xài và ÇÜ®c c¡p sách Ç‰n trÜ©ng.  
TØ nhÕ tôi Çã ham mê môn “Çá gà” và “bài båc”.  M¥c dù ba tôi là Chû TÎch H¶i ñÒng Quän TrÎ 
cûa m¶t ngân hàng, chû cûa m¶t häng nÜ§c Çá và cÛng là chû cûa tiŒm bán ÇÒ phø tùng xe Çò.  
DÀu vÆy, nhÜng vì ham mê “Çá gà” và “bài båc” cho nên tôi Çã sanh ra tÆt æn c¡p, æn tr¶m. Tôi 
thÜ©ng mª tû s¡t cûa ba má tôi Ç‹ æn c¡p tiŠn Çánh bài hay tiêu xài phung phí.  Khi ba má tôi gªi 
tôi lên Sài-gòn Ch®-l§n Ç‹ h†c, sau m¶t th©i gian quen ÇÜ©ng Çi nÜ§c bÜ§c, thì tôi chÖi v§i bån bè 
trong bæng Çäng ª cùng xóm, m¥c dù không gi‰t ai (nhÜng chÌ xém Çâm m¶t thanh niên mà thôi) 
và tánh nào tÆt nÃy, vì ham mê “Çá gà” và “bài båc” quá nên tØ æn c¡p tiŠn, vàng båc, cho Ç‰n æn 
c¡p quÀn áo cûa ngÜ©i thân, thÆm chí cûa ngÜ©i ª mÜ§n.  Ngoài ra không chÌ quÀn áo thôi, nhÜng 
cä ÇÒ Çåc cûa nhà mình hay nhà ngÜ©i khác n»a, tôi còn nh§ có lÀn æn tr¶m luôn con gà cûa bån 
hàng xóm Ç‹ Çem bán, hÍ ÇÒ gì mà bán ÇÜ®c thì tôi ÇŠu không tha.  Khi Ç‰n MÏ tôi cÛng còn æn 
tr¶m tiŠn cûa nh»ng ngÜ©i mà tôi làm cho h†.  NhÜng khi tôi tin nhÆn Chúa Jêsus Christ làm Chúa 
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cho Ç©i sÓng tôi, thì Ngài bi‰n Ç°i tôi hoàn toàn trª thành m¶t ngÜ©i m§i, không còn bi‰t tr¶m c¡p 
là gì n»a, nhÜ L©i cûa ñÙc Chúa Tr©i phán trong Kinh Thánh: “N‰u ai ª trong ñÃng Christ, thì 
nÃy là ngÜ©i d¿ng nên m§i; nh»ng s¿ cÛ Çã qua Çi, nÀy m†i s¿ ÇŠu trª nên m§i.” (1Cor.5:17) 

 
Qua nh»ng ÇiŠu trên, chúng ta có th‹ k‰t luÆn r¢ng, Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i. 

 
 
 


