31 Tháng 12 – 6 Tháng 1
Bài Học 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH
CÂU GỐC: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có
ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu
cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm
mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: II Phi-e-rơ
1:19-21; I Cô-rinh-tô 2:9-13; Thi thiên 119:160; Giăng 17:17.

K

inh Thánh nói về chính mình, “Đức Chúa Trời đã hà sự sống vào
cả Kinh Thánh. Kinh Thánh hữu ích trong việc dạy chúng ta những
điều chân thật, sửa chữa những sai lầm của chúng ta. Kinh Thánh
hữu ích để làm cho cuộc sống của chúng tôi được toàn vẹn. Kinh Thánh
hữu ích trong việc huấn luyện chúng ta làm những điều đúng. Bằng cách
dùng Kinh Thánh, một người của Chúa có thể được hoàn toàn sẵn sàng để
làm mọi việc lành” (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Kinh Thánh có thể làm tất cả
những điều tuyệt vời này vì đó là Lời của Đức Chúa Trời. Chúa khiến Lời
của Ngài được con người biết đến qua công việc của Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh bày tỏ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho chúng ta
trong Kinh Thánh. Ngài cũng cho chúng ta thấy làm thế nào để sống một
cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh giúp tạo ra Kinh Thánh. Đúng, công việc tuyệt vời này
đã xảy ra từ lâu. Nhưng Đức Thánh Linh vẫn tham gia với Kinh Thánh
ngày nay và trong nhiều cách quan trọng khác. Ngài giúp chúng ta hiểu
được những gì chúng ta đọc trong Kinh Thánh. Trong thực tế, giúp chúng
ta hiểu được Lời Chúa là một trong những công việc quan trọng nhất của
Ngài. Đó có thể là công việc quan trọng nhất của Ngài ngày hôm nay. Vì
chúng ta thực sự cần có Đức Thánh Linh khi đọc Kinh Thánh. Thánh Linh
đánh thức trong chúng ta sự mong muốn chấp nhận Lời Chúa. Ngài giúp
chúng ta áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào trong đời sống chúng ta.
Vì vậy, Thánh Linh làm việc với và qua Kinh Thánh. Ngài giúp thay đổi
chúng ta thành những con người mới trong Đấng Christ.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về công việc của Đức Thánh Linh liên
quan tới Kinh Thánh thế nào.
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Thứ Nhất

1 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỰ KHẢI THỊ
Làm thế nào Đức Chúa Trời biết chắc chắn rằng con người sa ngã nhận
được và hiểu biết kế hoạch của Ngài cho cuộc đời của họ? Ngài giúp họ
hiểu kế hoạch của Ngài qua sự khải thị và soi dẫn.
Đây là cách Đức Chúa Trời khải thị cho con người. Trong sự khải thị,
Đấng bên ngoài chúng ta bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Đấng này là Đức
Chúa Trời. Ngài bày tỏ cho chúng ta những điều mà chúng ta không thể tự
biết. Đó là vì Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta, nhưng chúng ta đã sa ngã.
Vì vậy, chúng ta cần có Đức Thánh Linh để dạy cho chúng ta những lẽ thật
này. (Ví dụ, đọc Đa-ni-ên 2:19-23).
Qua sự khải thị, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và kế hoạch thánh
của Ngài cho con người. Sự khải thị có nghĩa là “tiết lộ [mở ra; bày tỏ cho
biết]” hoặc “để lộ ra.” Đó là bày tỏ một điều gì đó đang bị giấu kín. Khi nghĩ
về sự khải thị, phải nhớ chúng ta là loài người sa ngã. Tội lỗi đã ngăn cách
chúng ta với Đức Chúa Trời, và chúng ta bị giới hạn rất nhiều trong những
gì chúng ta có thể tự tìm hiểu. Chúng ta phải phụ thuộc vào Đức Chúa Trời
để biết chương trình của Ngài. Nói cách khác, chúng ta không phải là Đức
Chúa Trời. Và chúng ta chỉ có một kiến thức rất giới hạn về Ngài. Vì vậy,
chúng ta phụ thuộc vào sự khải thị của Đức Chúa Trời.
Xin đọc II Phi-e-rơ 1:19-21. Theo những câu này thì Kinh Thánh đến
từ đâu? Việc các sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời nói với chúng ta điều gì
về thẩm quyền của Kinh Thánh?

Theo Phi-e-rơ, những lời tiên tri trong Cựu Ước đã không đến từ con
người. Đức Thánh Linh soi dẫn các nhà tiên tri khiến họ nhận được sứ
điệp từ Đức Chúa Trời. Họ không tạo ra các sứ điệp. Họ chỉ là những dụng
cụ để truyền đạt sứ điệp. Phi-e-rơ nói rất rõ ràng rằng Đức Thánh Linh bày
tỏ những lời tiên tri cho họ. Đúng, những lời tiên tri được họ viết xuống,
nhưng “lời tiên tri không bao giờ được viết xuống chỉ vì một nhà tiên
tri muốn (II Phi-e-rơ 1:21). Đức Chúa Trời là nguồn mạch thiên thượng
(điểm bắt đầu), Đấng ban cho Kinh Thánh thẩm quyền tối cao trên đời
sống của chúng ta.
Đức Chúa Trời dùng con người để chia sẻ Lời Ngài với thế giới.
Chúng ta có thể để Đức Thánh Linh dùng chúng ta thế nào để chia sẻ
với người khác những gì đã được viết trong Kinh Thánh?
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Thứ Hai

2 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ SỰ SOI DẪN
Sự soi dẫn [cảm động, cảm hứng] là chữ được dùng để mô tả cách Đức
Chúa Trời làm việc qua Đức Thánh Linh và con người để ban sứ điệp của
Ngài cho thế gian. Công việc của Đức Thánh Linh là lý do chúng ta thấy sự
hòa hợp giữa tất cả các lẽ thật trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh là Thần
Lẽ Thật (Giăng 14:17; Giăng 15:26; Giăng 16:13), vì thế, Ngài sẽ dẫn chúng
ta vào tất cả mọi lẽ thật.
Đọc II Phi-e-rơ 1:21; Phục truyền 18:18; Mi-chê 3:8; và I Cô-rinh-tô
2:9-13. Những câu này bày tỏ cho chúng ta điều gì về cách các nhà viết
Kinh Thánh đã tham gia trong việc làm ra Kinh Thánh? Các câu này cũng
nói gì về cách Đức Chúa Trời đã tham gia vào việc tạo ra Kinh Thánh?

Quá trình được hướng dẫn “bởi Đức Thánh Linh” (II Phi-e-rơ 1:21) cho
thấy công việc của Đức Thánh Linh quan trọng thế nào trong sự soi dẫn.
Trong I Cô-rinh-tô 2:9-13, sứ đồ Phao-lô viết rằng Đức Thánh Linh hướng
dẫn công việc khải thị và soi dẫn. Đối với các sứ đồ, Phao-lô nói Đức Chúa
Trời bày tỏ những điều sâu nhiệm mà “mắt chưa thấy.” Phao-lô đề cập đến
những điều sâu nhiệm trong câu 9. Ông cũng nói Đức Chúa Trời đã dùng
Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự ấy cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 2:10).
Các sứ đồ đã nhận lấy “Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu
biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô
2:12). Sau đó, trong câu 13, Phao-lô bắt đầu nói về sự soi dẫn. Ông nói về
cách ông và các sứ đồ khác “không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài
người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy,
dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng.” Điều này cho thấy
Phao-lô đã không nghi ngờ sứ điệp của mình đến từ đâu. Ông tin rằng Đức
Chúa Trời đã ban thẩm quyền cho sứ điệp.
Đúng, nhiều phần của Kinh Thánh là sự khải thị trực tiếp từ Đức Chúa
Trời. Nhưng không phải tất cả mọi điều trong Kinh Thánh được bày tỏ
theo cách đó. Đôi khi Ngài dùng tài liệu từ các tác phẩm khác (Giô-suê
10:13; Lu-ca 1:1-3) để bày tỏ và truyền đạt sứ điệp của Ngài. Vì vậy, tất cả
các phần của Kinh Thánh đã được Chúa chọn lựa cẩn thận và bày tỏ cho
chúng ta. Vì Kinh Thánh được soi dẫn (II Ti-mô-thê 3:16), nên Phao-lô
nói, “Mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn
nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy”
(Rô-ma 15:4). Nói cách khác, Chúa đã tạo nên ngôn ngữ của loài người.
Ngài chọn con người để nói lên bằng ngôn ngữ loài người những tư tưởng
đã được soi dẫn. Chúng ta có thể tin rằng các tư tưởng này đến từ Ngài.
“Đức Chúa Trời đã chọn con người để ban lẽ thật của Ngài cho thế gian.
Qua Đức Thánh Linh, Ngài ban cho loài người khả năng và quyền lực để
làm công việc Ngài. Ngài hướng dẫn tâm trí họ để lựa chọn những gì để
nói và viết. Các sứ điệp này được ban cho con người, nhưng chúng đến từ
Thiên đàng.” – Phỏng trích E. G. White, Selected Messages, quyển 1, tr. 26.

7

Thứ Ba

3 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH BẢO ĐẢM KINH THÁNH ĐÁNG
TIN CẬY VÀ CHÂN THẬT
Sự khải thị là cách Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ lẽ thật với những
người được lựa chọn. Sự soi dẫn liên quan đến công việc của Đức Thánh
Linh trong sự bảo vệ lẽ thật của Đức Chúa Trời mà những người đó đã viết
xuống. Đức Thánh Linh giúp giữ những lời của họ trung thực để được Đức
Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận. Đức Chúa Trời ghét sự làm chứng dối
(Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Trong thực tế, Ngài không thể nói dối (Hê-bơrơ 6:18). Ngài được gọi là Đức Chúa Trời chân thật (Thi Thiên 31:5; Ê-sai
65:16). Đức Thánh Linh cũng được gọi là “Thần Lẽ thật” (Giăng 14:17).
Xin đọc Thi thiên 119:160. Câu này dạy chúng ta thế nào về những
điều Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta?
Hãy đọc Giăng 17:17. Ở đây Đức Chúa Giê-su nói gì với chúng ta về
Lời Đức Chúa Trời?
Lời Chúa đáng tin cậy và nên được chấp nhận hoàn toàn. Không phải
là công việc của chúng ta để phán xét Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh có
quyền và thẩm quyền để phán xét chúng ta. “Lời của Đức Chúa Trời là lời
sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn,
linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).
Dĩ nhiên là Kinh Thánh đã được viết bởi những người sống trong thời
gian, địa điểm và các nền văn hóa khác với của chúng ta. Nhưng chúng ta
không nên dùng những điều đó để làm suy yếu hoặc bãi bỏ sứ điệp của
Kinh Thánh. Giả sử người ta làm suy yếu hoặc bãi bỏ Kinh Thánh. Sau đó,
điều loài người có thể làm là đặt sự khôn ngoan và thẩm quyền của họ trên
các thẩm quyền và sự khôn ngoan của Kinh Thánh. Họ quyết định lẽ thật là
gì. Kết quả là nhiều người quay lưng lại với lẽ thật khi tuyên bố họ tin vào
Kinh Thánh! Họ lần lượt quay lưng lại những lẽ thật như sự sáng tạo trong
sáu ngày, trận Đại hồng thủy trên toàn thế gian, sự Đức Chúa Giê-su sinh
ra bởi người nữ đồng trinh, sự sống lại của Ngài trong hình thể con người,
và sự Tái lâm cũng trong thân thể con người. Đây chỉ là một vài trong số
nhiều lẽ thật của Kinh Thánh mà nhiều người đã quay lưng lại. Họ không
tin những lẽ thật này. Thay vào đó, họ phán xét Kinh Thánh, nhưng đó
không phải là con đường mà chúng ta nên theo.
Tại sao điều rất quan trọng là để sự phán đoán của chúng ta ở dưới sự
phán đoán của Lời Đức Chúa Trời chứ không phải ngược lại? Nói cách
khác, tại sao sai lầm khi để lẽ thật của Kinh Thánh ở dưới ý tưởng của
chúng ta?
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Thứ tư

4 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH LÀ GIÁO SƯ
Đức Thánh Linh có một phần quan trọng trong việc ban cho chúng ta
Kinh Thánh. Và Ngài cũng giúp chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh. Tội lỗi
làm tâm trí con người ra tối tăm. Chúng ta không thể tự mình hiểu biết
lẽ thật. Chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 4:18). Vì vậy,
chúng ta cần Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Đức Thánh
Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh cũng là Đấng đã khải thị và khiến
cho Kinh Thánh được viết xuống y như lời Đức Chúa Trời. Vấn đề không
phải là Kinh Thánh khó hiểu, nhưng là thái độ của chúng ta đối với Chúa
làm cho sự hiểu biết Kinh Thánh trở nên khó khăn. Đức Chúa Trời bày tỏ
Ngài cho chúng ta trong Kinh Thánh, nhưng những suy nghĩ và cảm xúc
của chúng ta đã bị tội lỗi làm hư hỏng và phá hoại nên chúng ta không biết
giá trị của Ngài.
Đức Thánh Linh là giáo sư. Ngài mong muốn hướng dẫn chúng ta để
hiểu biết Kinh Thánh sâu xa hơn. Ngài muốn chúng ta cảm thấy vui mừng
khi biết giá trị của Kinh Thánh. Ngài đem lẽ thật của Kinh Thánh đến trong
tâm trí chúng ta. Ngài cho chúng ta những nhận thức mới mẻ về những lẽ
thật này. Những nhận thức này giúp chúng ta sống cuộc đời trung thành
và thích làm theo chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng sống cuộc đời
trung thành và vâng lời chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta nghiên cứu Kinh
Thánh với một tấm lòng khiêm tốn và dễ dạy.
Hãy đọc I Cô-rinh-tô 2:13, 14. Phao-lô nói gì trong các câu này về
việc hiểu biết những điều thiêng liêng theo cách thiêng liêng?
Chúng ta phải lệ thuộc vào Đức Thánh Linh để hiểu Kinh Thánh. Nếu
không có Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ không thể hiểu được sự quan trọng
thiêng liêng của những câu Kinh Thánh. Hơn nữa, là con người tội lỗi,
chúng ta thường chống lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta chống lại
vì không hiểu được Lời Chúa, chúng ta cũng chống lại Lời Chúa vì không
muốn làm theo. Nếu không có Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không có
lòng yêu mến sứ điệp của Chúa, không có hy vọng, không tin cậy, và không
có sự đáp lại cách yêu thương. Những gì Đức Thánh Linh bày tỏ thì hòa
hợp với lẽ thật đã được trình bày trong Kinh Thánh.
“Có nhiều ý kiến khác nhau về những gì Kinh Thánh dạy. Những sự
khác biệt này không phải vì Kinh Thánh không rõ ràng, nhưng là kết quả
của sự mù quáng và thành kiến của những người giải nghĩa Kinh Thánh.
Người ta bỏ qua các lẽ thật đơn giản của Kinh Thánh để làm theo ý nghĩ
sai lầm của chính mình.” – Phỏng trích Ellen G. White, The Advent Review
và Sabbath Herald, ngày 27 tháng 1, 1885.
Sự tự hào của bạn khiến bạn không sống theo lẽ thật của Kinh Thánh
thế nào? Trong những phần nào của đời sống bạn, những ham muốn
riêng khiến bạn không chấp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời? Làm thế
nào bạn có thể học để giao phó tất cả mọi sự cho Ngài?

9

Thứ Năm

5 Tháng 1

ĐỨC THÁNH LINH VÀ KINH THÁNH
Đức Thánh Linh đã bày tỏ và truyền đạt nội dung của Kinh Thánh cho
con người. Ngài sẽ không bao giờ hướng dẫn chúng ta chống lại hoặc lìa xa
Kinh Thánh bằng bất kỳ cách nào.
Xin đọc Giăng 5:39, 46, 47 và Giăng 7:38. Đức Chúa Giê-su nói về
thẩm quyền nào trong các câu này? Kinh Thánh chứng minh thế nào
Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si?
Một số người tuyên bố đã nhận được “sự khải thị” đặc biệt và sự hướng
dẫn của Đức Thánh Linh. Nhưng thường thường thì những sứ điệp và lời
dạy của họ chống lại sứ điệp rõ ràng của Kinh Thánh. Đối với những người
này, Đức Thánh Linh là một thẩm quyền cao hơn Lời Đức Chúa Trời. Điều
gì xảy ra khi chúng ta không coi trọng Kinh Thánh và không làm theo sứ
điệp rõ ràng của Kinh Thánh? Câu trả lời là chúng ta sẽ bước đi trên nền
tảng nguy hiểm, và chúng ta không đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh
Linh. Kinh Thánh là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta. Chỉ Kinh Thánh mà
thôi là tiêu chuẩn cho tất cả các vấn đề đức tin và hành đạo.
“Đức Thánh Linh nói với tâm trí chúng ta qua Kinh Thánh. Ngài gây
ấn tượng lẽ thật trong lòng. Bằng cách này, Ngài cho chúng ta thấy điều
sai. Ngài ép buộc điều sai ra khỏi tâm hồn. Thần Lẽ thật làm việc qua Kinh
Thánh. Bằng cách này, Đấng Christ đem những người được lựa chọn của
Ngài đến dưới sự kiểm soát yêu thương của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G.
White, The Desire of Ages, tr. 671.
Ellen G. White đã viết rất rõ ràng, “Đức Thánh Linh không thay thế
thẩm quyền của Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rất rõ rằng Kinh Thánh là
tiêu chuẩn mà tất cả các sự dạy dỗ và kinh nghiệm phải được thử nghiệm
– Phỏng trích The Great Controversty, tr. 9.
Như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Linh không thay thế cho Lời Đức
Chúa Trời. Thay vào đó, Ngài làm việc hòa hợp với Kinh Thánh và qua
Kinh Thánh để kéo chúng ta đến với Đấng Christ. Quá trình này cho
chúng ta thấy Kinh Thánh là tiêu chuẩn duy nhất mà chúng ta có cho lẽ
thật thiêng liêng. Giả sử một người nào đó tuyên bố đi ngược lại với Lời
Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng người đó không nói sự
thật. Chúng ta không thể biết lòng hoặc động lực, nhưng chúng ta có thể
phán đoán theo thần học. Và tiêu chuẩn duy nhất chúng ta phải đánh giá
thần học là Lời Đức Chúa Trời.
Một số những giáo lý mà người ta đang cố gắng quảng cáo trong hội
thánh mà rõ ràng chống lại Lời Chúa là gì? Phản ứng của chúng ta nên
là gì (1) đối với những người thúc đẩy các điều sai lầm này, và (2) đối với
chính các sự sai lầm?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Đọc Ellen G. White, “The Scriptures a Safeguard,” tr. 593-602, trong
The Great Controversy. Cũng đọc Ellen G. White, “Let Not Your Heart be
troubled,” tr. 662-680, trong The Desire of Ages.
Hãy suy nghĩ về tất cả những lẽ thật mà chúng ta được biết chỉ vì chúng
đã được bày tỏ trong Kinh Thánh. Ví dụ, hãy nghĩ về sự Sáng tạo. Có một sự
khác biệt lớn giữa Lời Chúa dạy về cách chúng ta được tạo nên và sự khôn
ngoan của con người dạy về cách chúng ta được tạo nên. Sự khôn ngoan
của con người dạy rằng chúng ta được tạo nên theo quá trình mà ngày
nay được gọi là “thuyết Darwin tổng hợp mới” (the neo[new]-Darwinian
synthesis). Hãy coi con người đã đi sai thế nào! Cũng hãy suy nghĩ về sự tái
lâm của Đức Chúa Giê-su và sự sống lại của những người đã chết vào thời
kỳ cuối cùng. Đây là những lẽ thật mà chúng ta không bao giờ có thể tự
học được. Những lẽ thật này phải được bày tỏ cho chúng ta, và chúng được
bày tỏ trong Kinh Thánh. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh đã soi
dẫn Lời của Đức Chúa Trời.
Thực ra, lẽ thật quan trọng nhất trên hết là Đức Chúa Giê-su Christ
đã chết vì tội lỗi chúng ta và chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Ngài và
công việc Ngài làm cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể tự mình
hiểu được lẽ thật này. Chúng ta chỉ biết được điều này vì đã được bày tỏ
cho chúng ta. Hãy suy nghĩ về những lẽ thật khác mà chúng ta biết chỉ vì
chúng ta đã học trong Kinh Thánh. Và đây là điều quan trọng: những lẽ
thật quan trọng như vậy chỉ được tìm thấy trong Kinh Thánh. Điều này nói
cho chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời cần phải là trung tâm điểm của đời
sống chúng ta thế nào?

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Giả thử chúng ta có những câu hỏi thuộc linh. Tại sao sẽ an toàn hơn

để tin vào Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta thay vì vào sự suy nghĩ và
cảm xúc của mình? Điều gì xảy ra khi chúng ta không chấp nhận Kinh
Thánh như là tiêu chuẩn của lẽ thật? Tại sao chúng ta phải dựa trên
Kinh Thánh để thử nghiệm tất cả các giáo lý và ngay cả kinh nghiệm
thuộc linh của mình?
2. Chữ “lẽ thật” thường được dùng trong nhiều cách khác nhau. Trong
lớp, hãy thảo luận về ý tưởng “lẽ thật”. Lẽ thật có nghĩa gì khi chúng
ta nói một điều gì đó là đúng sự thật và một điều gì đó không đúng sự
thật. Một điều gì “đúng” có nghĩa là gì?
3. Hội thánh của bạn nên làm gì và nói gì nếu một người nào đó tuyên
bố có “ánh sáng mới”?
4. Nói thêm về sự khác biệt lớn giữa việc Kinh Thánh dạy chúng ta được
tạo nên và những gì sự khôn ngoan của con người dạy. Con người dạy
rằng thuyết tiến hóa là sự thật. Lý thuyết này hoàn toàn chống lại Kinh
Thánh. Sự khác biệt đó nói cho chúng ta biết gì về tại sao chúng ta phải
tin Kinh Thánh trên hết mọi nguồn kiến thức khác?
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