Hướng dẫn sử dụng bản Sơ Lược Kinh thánh 2008
Đây là công cụ đa năng có thể mang Kinh thánh đến với nhiều người và làm tăng sự khao khát hiểu biết
của bạn đối với Kinh thánh trong một thời gian ngắn! Khi bạn mở quyền Sơ Lược Kinh thánh 2008, hay
nói tắt là “Sơ lược”, bạn sẽ thấy chữ viết nhiều màu, bản đồ, biểu đồ thời gian, và những tín năng đặc
biệt có thể giúp bạn thật nhiều khi bạn tìm hiểu về Kinh thánh, và đây là cách giúp bạn sử dụng nó một
cách hữu hiệu nhất.
Đầu tiên, bạn có thể thấy là bản Sơ Lược được tạo nên bởi 72 trang thuyết trình có thể dùng chạy trên
máy chiếu, và cứ 2 trang thuyết trình được xếp trên một trang giấy. Hai trang thuyết trình đầu tiên của
bản Sơ lược giải thích tính duy nhất của Kinh thánh, và có hình chiếc Đồng hồ cát chỉ ra 12 phần của bản
Sơ Lược. Ví dụ, bắt đầu từ trang thuyết trình số 3, có một số 1 lớn màu trắng nằm trong một cái hộp
màu đen bên cạnh có chữ “Ban Đầu” để biểu thị phần 1. Bạn cũng sẽ thấy mỗi đoạn văn có đánh số sẽ
có địa chỉ Kinh thánh phía cuối giúp bạn dễ dàng tra khảo Kinh thánh. Các tên sách trong Kinh thánh
cũng được viết rõ ràng trong bản Sơ Lược theo thứ tự thời gian mà sách đó đã được viết.
Bây giời chúng ta cùng xem những cách mà bạn có thể dùng bản Sơ Lược khi học Kinh Thánh.











Bạn có thể tổ chức một Khóa nghiên cứu về Kinh thánh bằng cách đơn giản đọc qua bản Sơ Lược
để có thể hiểu tổng quan về trình tự Kinh thánh từ buổi sáng thế đến cuối cùng.
Bạn cũng có thể Học riêng các Lời Tiên tri trong Kinh thánh bằng cách đọc qua những phần chữ
màu đỏ trong Sơ Lược. Phần chữ màu đỏ, in đậm đề cập đến khoảng 700 lời tiên tri trong Kinh
thánh và phần chữ màu đỏ in thường đề cập đến phần ứng nghiệm của lời tiên tri. Phần chữ
màu đỏ có gạch dưới đề cập đến những lời tiên tri về Chúa Giê-xu Đấng Mê-si.
Bạn cũng có thể Học về địa danh trong Kinh thánh bằng cách tìm theo 77 bản đồ trong bản Sơ
Lược được dùng để làm nổi bật những bước tiến và những công việc của những người liên
quan. Học xem con cái Y-sơ-ra-ên đi đến những đâu và định cư ở những đâu theo mạng lệnh của
Đức Chúa Trời, cách trận đánh đã diễn ra ở đâu, xem Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đã đi
đến những đâu, xem những hội thánh đầu tiên được hình thành ở đâu và những sách của Kinh
thánh được viết ở những nơi nào
Bạn cũng có thể Học về những điểm nổi bật của Kinh thánh bằng cách đọc qua những phần chữ
được viết bằng màu tím trong bản Sơ Lược. Những điều thiết yếu được viết trong phần chữ
màu tím in đậm và những giao ước được viết bằng chữ màu tím có gạch dưới.
Bạn cũng có thể Học về các Nhân vật trong Kinh thánh bằng cách theo dõi 45 biểu đồ thời gian
trong bản Sơ Lược. Thiết nghĩ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Tiên tri nào và Vua nào cùng sống trong
một thời. Và cũng sẽ nhận biết nhịp thời gian trôi đi chậm hơn khi Kinh thánh tập trung vào sự
hy sinh của Chúa Giê-xu.
Bạn cũng có thể Học về Lịch sử của Kinh thánh bằng cách nhấn vào một trong 38 đường kết nối
mạng internet trong bản Sơ Lược, một trong những cách dễ nhất nếu bạn muốn tải tài liệu miễn
phí theo dạng pdf thì nhấn vào trang web này http://2008biblebrief.com/ Chỉ cần một nhấp
chuột là bạn có thể đến với thế giới cổ đại của hội thánh cha ông, của Vua Si-ru, Vua San-chê-ríp,
Vua Na-bu-cát-nết-sa và nhiều hơn thế nữa. Ở đó còn có những bài viết học thuật về những vấn
đề đáng quan tâm.










Bạn cũng có thể Học về vương quốc của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa vốn dĩ rất khó phân biệt trong Kinh
thánh, nhưng đã được phân chia mạch lạc trong bản Sơ Lược bằng cách làm nổi bật những sự
kiện liên quan đến Y-sơ-ra-ên bằng chữ màu xanh lá cây.
Bạn có quan tâm đến Những thông tin quan trọng ví dụ như phép lạ, ẩn dụ và lời tiên tri của
Chúa Giê-xu trong Kinh thánh? Có tất cả 12 cái hộp màu xám trong bản Sơ Lược đề cập đến
chúng.
Bạn cũng có thể Học về những sự dạy dỗ Đại Đề trong Kinh thánh bằng cách đọc 24 hộp màu
xanh lá cây trong bản Sơ Lược.
Bạn có thể Học về Mùa Màng và Lễ Hội trong Kinh thánh và những lời tiên tri quan trọng trong
trang thuyết trình số 8.
Bạn có thể nhận biết tầm quan trọng của Mối thông công của Chúa Giê-xu trong Kinh thánh ở
trang thuyết trình số 37.
Bạn cũng có thể Học từng sách trong Kinh thánh riêng lẻ được đề cập trong 75 hộp màu vàng
trong bản Sơ Lược.

Trong khi bản Sơ Lược Kinh thánh 2008 dạng trang thuyết trình /dạng sách báo mang đến cho bạn cái
nhìn tổng quan, nhanh chóng về giá trị phi thường của Kinh thánh, thì quyển sách đi kèm với nó có tên
gọi là Ký thuật Kinh Thánh 2008 hay còn gọi tắt là bản “Ký Thuật”, mang đến cho bạn nhiều chi tiết gấp
10 lần bản Sơ Lược. Bản Ký Thuật sử dụng cùng phân đoạn và dữ liệu như bản Sơ Lược nhằm trợ giúp
giảng viên trả lời những câu hỏi liên quan khi dạy bản Sơ Lược dưới dạng trang thuyết. Bản Ký Thuật
cũng được cung cấp miễn phí trên mạng và cũng có hướng dẫn cách sử dụng ở trang 4 của tài liệu. Bạn
có thể dùng để nghiên cứu thêm những chủ đề khác. Ví dụ như sự mâu thuẫn dần lớn lên dẫn đến việc
đóng đinh Chúa Giê-xu được in bằng chữ màu nâu. Bản Ký Thuật còn cung cấp nhiều địa chỉ Kinh thánh
hơn tiện cho việc giúp bạn tra cứu thêm thông tin.
Trong 12 phần của bản Sơ Lược và bản Ký thuật có hướng dẫn đề nghị dạy cho một khóa học khoảng
13 tuần. Mỗi một phần trong bản Sơ Lược dạng trang thuyết trình cần khoảng 4 tiếng đồng hồ giảng
dạy.
Chúng tôi hy vọng bản Sơ Lược Kinh thánh 2008 và Ký Thuật Kinh thánh 2008 sẽ thật sự mang lại
phước hạnh cho bạn để giúp bạn hiểu Kinh thánh tốt hơn và hướng dẫn người khác về Lời Chúa hiệu
quả hơn.

