Nhìn chung, sự tăng trưởng thuộc linh là tiến trình trở nên giống với Đức Chúa Jêsus
Christ. Trên phương diện Đức Chúa Trời, khi chúng ta đặt niềm tin mình trong Đức
Chúa Jêsus, Đức Thánh Linh bắt đầu một tiến trình làm cho chúng ta trở nên giống Đức
Chúa Jêsus qua việc biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Trên phương diện phận
sự Cơ Đốc, sự tăng trưởng thuộc linh là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đối với mọi Cơ
Đốc Nhân chúng ta:
“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức
Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! Amen” (2Phi.
3:18)
Dầu vậy, trước khi mệnh lệnh này được ban truyền thì Lời của Đức Chúa Trời đã khẳng
định với chúng ta rằng Ngài sẽ chẳng để cho Cơ Đốc Nhân chúng ta phải thiếu thốn bất
cứ chi cho cuộc tăng trưởng “trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa
chúng ta”:
“3Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin
kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4và bởi vinh
hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh
em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn
tánh Đức Chúa Trời. 5Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin
mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, 6thêm cho học thức sự tiết độ, thêm
cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, 7thêm cho tin kính tình yêu
thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. 8Vì nếu các điều đó có
đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết
quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu” (2Phi. 1:3-8)
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Tăng trưởng thuộc linh “trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng
ta” là trở nên một Cơ Đốc Nhân trưởng thành. Chúng ta đã được cứu “nhờ ân điển, bởi
đức tin” (Sv. Êph. 2:8-9) và chúng ta cũng đồng thời nhờ duy nhất Ân Điển của Đức
Chúa Trời mà được nên thánh. Thật vậy, chúng ta đã được nhận điều mà chúng ta
chẳng xứng đáng nhận được. Ấy là bởi Ân Điển của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã
được xưng công nghĩa, đã khởi sự được nên thánh, và nhiên hậu chúng ta sẽ được vinh
hiển trên Thiên Đàng. Tiến trình nên thánh là tiến trình chúng ta trở nên giống với Đức
Chúa Jêsus Christ và đó chính là tiến trình tăng trưởng thuộc linh “trong ân điển và
trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta”.
Chúng ta tăng trưởng “trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng
ta” qua việc chúng ta đọc Kinh Thánh và để cho Lời Kinh Thánh “ở đầy trong lòng”
chúng ta và chúng ta sẽ được “dư dật mọi sự khôn ngoan” (Sv. Côl. 3:16). Dầu rằng
việc trưởng thành và trở nên viên thục Cơ Đốc không tùy thuộc vào điều chúng ta làm
mà là tùy thuộc vào sự vận hành của Lời Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta nhưng
phận sự phải nghiên cứu Lời Kinh Thánh là điều chúng ta không thể khước từ được.
Việc hiểu và áp dụng Lời Kinh Thánh hết sức quan trọng. Chúng ta không được phép
làm cho Lời Kinh Thánh trở nên mất tác dụng vì sự kiêu ngạo của chúng ta vì khi chúng
ta kiêu ngạo thì chúng ta không còn nhận được Ân Điển của Đức Chúa Trời nữa (Sv.
Gia. 4:6). Chính Ân Điển của Đức Chúa Trời sẽ xuyên thấu sức mạnh của tội lỗi vần
còn cứ mãn bám trong bản chất người của chúng ta để chúng ta được biến đổi theo hình
ảnh của Con Ngài.
Kinh Thánh “Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”
(Sv. 2Ti. 3:16b). Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh vì bản thể của Đức Chúa Trời là
bất biến và bản chất của con người là bất trị, những gì Lời Kinh Thánh phán về chúng ta
đều đã dúng, vẫn đang đúng, và sẽ cứ còn đúng. Trong khi cả nhân loại cứ miệt mài tìm
kiếm cho mình sự thỏa mãn trong những sự chẳng bao giờ thỏa mãn được thì Đức Chúa
Trời vẫn thành tín phán cho chúng ta biết qua Lời Ngài về nguồn sống và niềm vui vĩnh
cữu ở trong Ngài rằng “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi
lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma. 4:4). Muốn sống cuộc sống này theo những
chiều kích phong phú nhất và theo cách đẹp ý Đức Chúa Trời nhất chúng ta phải nghiên
cứu để hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, tin quyết, giữ lấy, và làm
theo nhờ chính quyền năng Ngài (Sv. Php. 2:13).
Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh vì có quá nhiều sự giảng dạy sai trái, phi Kinh
Thánh, và phản Kinh Thánh. Kinh Thánh sẽ ban cho chúng ta chuẩn mực để phân biệt
chân giả, vàng thau chẳng những đối với cả hệ thống tư tưởng, triết học, và tôn giáo
trong thế gian mà cũng còn trong nội bộ thế giới Cơ Đốc nữa. Kinh Thánh sẽ phán cho
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chúng ta biết thật ra Đức Chúa Trời là như thế nào và điều này rất quan trọng vì một khi
hiểu sai về Đức Chúa Trời thì không thể nào thờ phượng Ngài cho đúng được. Kinh
Thánh sẽ phán cho chúng ta biết nhờ đâu mà người ta thực sự được vào Thiên Đàng
(Sv. Gi.14:6; Êph. 2:1-10; Ês.53:6; Rô. 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13). Kinh Thánh sẽ
phán cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta ra sao (Sv. Rô. 5:6-8; Gi. 3:16) để
rồi đến lượt chúng ta cũng sẽ yêu Ngài (Sv. 1Gi. 4:19).
Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh vì Kinh Thánh trang bị để chúng ta hầu việc Đức
Chúa Trời (Sv. 2Ti. 3:17; Êph. 6:17; Hê. 4:12). Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta biết phải
như thế nào để được cứu ra khỏi tội và hậu quả của tội (Sv. 2Ti. 3:15). Việc suy gẫm và
vâng theo Lời Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta thành công trong cuộc sống (Sv. Giô.
1:8; Gia. 1:25). Lời Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta nhận ra tội lỗi trong đời sống mình để
quyết lòng từ bỏ (Sv. Thi. 119:9, 11). Lời Kinh Thánh có tác dụng soi đường dẫn lối cho
chúng ta và làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan (Sv. Thi. 32:8, 119:99; Châm. 1:6).
Kinh Thánh sẽ giúp cho chúng ta khỏi lãng phí đời sống mình qua việc theo đuổi những
điều không đáng theo đuổi (Sv. Ma. 7:24-27).
Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh đúng cách để có thể hiểu đúng nghĩa đã định của
Đức Chúa Trời đối với từng lời trong Kinh Thánh và việc ấy là phận sự quan trọng nhất
đối với mọi đệ tử Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không truyền cho chúng ta chỉ đơn giản
đọc Lời Kinh Thánh và cảm nhận theo cảm thức riêng của mình mà phải nghiên cứu
chuyên cần, thấu đáo (Sv. 2Ti. 2:15). Nghiên cứu Kinh Thánh là một việc khó nhưng
việc chỉ xem lướt qua Lời Kinh Thánh thường khiến chúng ta kết luận sai. Để nghiên
cứu Kinh Thánh đúng cách phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định.
Trước hết, để nghiên cứu Kinh Thánh chúng ta phải cần có sự soi sáng của Đức Thánh
Linh. “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài
không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự
sẽ đến” (Gi. 16:13). Đức Thánh Linh đã thần cảm cho các Sứ Đồ trước thuật Kinh
Thánh, Ngài đang sẵn sàng soi sáng cho các đệ tử Kinh Thánh hiểu Lời Kinh Thánh qua
sự nghiên cứu chuyên tâm của họ. Chúng ta phải cầu xin sự soi sáng của Đức Thánh
Linh khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh.
Tiếp theo, chúng ta không được phép lấy lời được chép trong Kinh Thánh ra khỏi văn
mạch để gán ghép ý nghĩa mà chúng ta muốn. Trái lại, chúng ta phải đọc cách thận
trọng các câu, tiểu đoạn, và đoạn liền trước và tiếp sau phần Kinh Thánh chúng ta
nghiên cứu để định cho được nội hàm và ngoại diên liên quan. Dầu rằng Lời Kinh
Thánh đến từ Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã dùng các Trước Giả để trước thuật (Sv.
2Ti. 3:16; 2Phi. 1:21) cho nên các Trước Giả đã trước thuật Kinh Thánh với những chủ
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đề, mục đích, và đề tài nhất định trong tâm trí họ. Chúng ta phải nắm vững bối cảnh của
từng Sách Kinh Thánh, từng vấn đề giáo lý, thần học trong khi nghiên cứu Kinh Thánh
mới có thể biết được ai là Trước Giả, độc giả là ai, thời điểm và lý do trước thuật,…
Phải bằng mọi giá giữ sao cho Lời Kinh Thánh phán điều Đức Chúa Trời muốn phán.
Phải tuyệt đối tránh gán cho Lời Kinh Thánh nghĩa mà chúng ta muốn gán.
Sau cùng, chúng ta phải cố gắng tránh thái độ tự quyết trong sự nghiên cứu Kinh Thánh.
Nghĩ rằng chúng ta không cần phải tham chiếu các công trình nghiên cứu công phu của
người khác để hiểu biết thêm là kiêu ngạo. Nghĩ rằng chúng ta chẳng cần nghiên cứu gì
cả mà phải để tự nhiên cho Đức Thánh Linh “phán” một cách mật nhiệm với chúng ta
về ý nghĩa của Lời Kinh Thánh là lếu láo. Phải biết rằng cùng với việc ban Đức Thánh
Linh cho các Cơ Đốc Nhân Đức Chúa Jêsus Christ cũng đã ban cho Hội Thánh Ngài
những con người có các ân tứ thuộc linh nhất định để giúp gây dựng Hội Thánh vững
mạnh và vì vậy chúng ta không được phép có thái độ bất cần đối với họ (Sv. Êph. 4:1112; 1Cô. 12:28). Các Mục Sư và Giáo Sư là quà tặng của Đức Chúa Trời cho Hội
Thánh Ngài để giúp Dân Ngài hiểu biết và vâng theo ý Ngài.
Thế giới chúng ta đang sống chứa hai thế giới: Thế giới của những người tin Đức Chúa
Jêsus và thế giới của những người chưa tin Ngài. Trong thế giới của những người tin
Đức Chúa Jêsus cũng chứa hai thế giới: Thế giới của những người thực sự tin và theo
Đức Chúa Jêsus và thế giới của những người tự nhận là tin nhưng chưa theo Ngài cách
hợp Kinh Thánh. Tôi có một ước mơ cháy bỏng trong lòng mình là muốn thấy ngày
càng có nhiều người ham thích nghiên cứu Kinh Thánh hơn, ngày càng có nhiều người
nghiên cứu Kinh Thánh đúng cách hơn, ngày càng có nhiều người hiểu biết Đức Chúa
Trời cách hợp Kinh Thánh hơn, ngày càng có nhiều người sống để làm đẹp ý Đức Chúa
Trời theo Kinh Thánh hơn. Tôi khát khao được góp phần tích cực nhất của mình cho
việc phân rõ ranh giới giữa hai thế giới: Thế giới của của những người toàn tâm theo
Chúa và thế giới của những người theo Chúa cách tắc trách.
“Vàng ơi, hãy đứng riêng ra, để cho thau đi đường của nó. Đừng theo!” (Sv. Tít 3:10)
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