Trên phương diện phương thức tiếp cận Kinh Thánh, Chủ Nghĩa Thần Bí
(Mysticism) có thể được chia thành hai lớp: Giả Thần Bí (False Mysticism) và
Chân Thần Bí (True Mysticism).
Yếu lĩnh của Giả Thần Bí là cho rằng Sự Khải Thị Thiên Thượng không chỉ giới
hạn trong Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục ban cho những Sự Khải
Thị khác ngoài Kinh Thánh nữa. Giả Thần Bí lấy kinh nghiệm của con người làm
tối cao, Ví dụ: Kinh nghiệm bản thân của một cá nhân phải là thẩm quyền tối hậu
chứ không phải là Kinh Thánh. Nếu sự dạy dỗ của Kinh Thánh phù hợp với kinh
nghiệm bản thân thì sự dạy dỗ ấy của Kinh Thánh được kể là có giá trị; bằng
không, sự dạy dỗ ấy của Kinh Thánh phải bị kể là vô giá trị. Theo Giả Thần Bí,
Kinh Thánh vừa không hoàn hảo, vừa chẳng tối hậu. Giả Thần Bí tin rằng Đức
Chúa Trời vẫn tiếp tục ban cho Sự Khải Thị mới mẻ nếu người ta đáp ứng thuận
với Sự Khải Thị của nó. Có những người theo Giả Thần Bí tin rằng lẽ thật thuộc
linh được gia thêm ngoài Kinh Thánh. Loại Giả Thần Bí này được tìm thấy trong
những người Phiếm Thần, Thông Linh Hiện Đại, Cơ Đốc Phục Lâm An Thất
Nhật, Thời Đại Mới, Cơ Đốc Khoa Học, Moọc Môn, Quây Cơ, và Giêhôva
Chứng Nhân.
Ngoài ra, Giả Thần Bí cũng còn có thể thấy trong một vài hình thái của Phong
Trào Túy Ân [1] hiện nay. Có một số người tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn đang
phán bảo cho các nhà Tiên Tri hiện đại, và một số người còn tiến xa hơn bằng việc
cho rằng Sự Khải Thị đến với và ra từ các nhà Tiên Tri như thế có giá trị tương
đương với Lời Kinh Thánh. Đây chính là một phong trào đang bành trướng giữa
vòng một số Hội Thánh Tin Lành. Tuy nhiên, hình thái Chân Thần Bí xuất phát từ
chức vụ dạy dỗ và ở cùng của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí
của các tín hữu để ban quyền năng cho họ nắm bắt và áp dụng lẽ thật của Lời Kinh
Thánh. Theo như Hê. 12:25 khẳng định, Đức Chúa Trời vẫn còn đang phán ngày
nay; nhưng Ngài phán dạy thông qua chức vụ soi sáng của Đức Thánh Linh trên
các lẽ thật trong các Kinh Điển của Kinh Thánh. Đây chính là công việc soi sáng,
dắt dẫn, và chứng giải nhưng nhất thiết phải được phân biệt với công việc khải thị
của Đức Thánh Linh. Nói về chức vụ này của Đức Thánh Linh, Chafer viết như
sau:
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“Chân Thần Bí là cách tiếp cận hợp lẽ của các nhà thần học hệ thống tin Kinh
Thánh. Cách tiếp cận này có liên quan với sự kiện là mọi tín hữu đều được Đức
Thánh Linh ở cùng và nhờ đó có khả năng được trực tiếp soi sáng bởi Đức Thánh
Linh trong việc họ hiểu các Sự Khải Thị Thiên Thượng. Một Sự Khải Thị như thế
sẽ không vượt quá những gì Kinh Thánh khải thị, nó nhất trí với việc làm cho
thông hiểu các lẽ thật Thiên Thượng được trước thuật trong Kinh Thánh. Chân
Thần Bí vươn đến những gì có thể được gọi là Sự Khải Thị qui chuẩn mà không
hề loại bỏ sự áp dụng lẽ thật Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời muốn có trong việc
mỗi cá nhân tìm kiếm sự hướng dẫn (Thiên Thượng). Sự hướng dẫn chân chính
luôn luôn hài hòa với tự thân Lời Kinh Thánh (Sv. Gi. 16:13; 1Cô. 2:9-10) [2].
Ý thức Chân Thần Bí đối với Kinh Thánh tin rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tối
hậu của chúng ta và cố gắng luôn luôn đoán định đúng, sai cho kinh nghiệm cá
nhân bằng Lời Kinh Thánh. Khuynh hướng Chân Thần Bí không tự cho phép
mình có quyền ưu tiên đối với Kinh Thánh mà cũng không đoán định Kinh Thánh
hoặc bất cứ điều gì thuộc về Kinh Thánh bằng kinh nghiệm [3]. Chúng ta phải
thận trọng đánh giá kinh nghiệm chúng ta bằng Lời Đức Chúa Trời chứ đừng đánh
giá Lời Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm của chúng ta.

Ghi Chú:
[1] Phong trào của những người say mê ân tứ thuộc linh và giảng dạy về ân tứ
thuộc linh bất chấp giáo lý Kinh Thánh chân chính về ân tứ thuộc linh.
[2] Lewis Sperry Chafer Systematic Theology (Thần Học Hệ Thống của Lewis
Sperry Chafe, Abridged Edition, Vol. 1, John F. Walvoord, editor, Donald K.
Campbell, Roy B. Zuck, consulting editors, Victor Books, Wheaton, IL,
1988, p. 42.
[3] Vấn đề “Sự Soi Sáng Của Đức Thánh Linh” sẽ được đề cập rõ hơn trong
một đề tài khác.
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