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““NNhhưưnngg  ccoonn  hhããyy  ddạạyy  đđiiềềuu  hhiiệệpp  vvớớii  đđạạoo  llàànnhh..””  

(Tít 2:1) 

 

Giữa vòng Hội Thánh ngày nay có một sự khô hạn trong việc giảng dạy Lời Kinh 

Thánh. Việc các sự giảng dạy phi Kinh Thánh và phản Kinh Thánh mỗi ngày càng tràn 

lan nói lên được sự yếu kém của Hội Thánh đối với mệnh lệnh Kinh Thánh rằng phải 

““ddạạyy  đđiiềềuu  hhiiệệpp  vvớớii  ĐĐạạoo  LLàànnhh”” (Tít 2:1). Càng ngày Hội Thánh càng cần có những 

người nam, người nữ có thể giúp cho Dân Sự của Đức Chúa Trời nghe được một cách 

trung thực tiếng phán của Ngài và vâng theo. Việc muốn có được một thế hệ Giáo Sư 

Kinh Thánh mới ““đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  

ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Êph. 4:12) phải là một sự cầu nguyện thiết tha và chuẩn 

bị rốt ráo đối với những ai thực sự kính yêu Đức Chúa Trời, muốn cho Danh Thánh của 

Ngài được vinh hiển. Có một số vấn đề liên quan đến nhu cần người giảng dạy Kinh 

Thánh. 

Thứ nhất, phải có một sự quan tâm đến số lượng người dạy. Hiện có rất nhiều “giáo sư” 

nhưng có quá ít Giáo Sư! Thời điểm mà Sứ Đồ Phaolô cảnh báo trước cho chúng ta đã 

đến: 

““
33
VVìì  ssẽẽ  ccóó  mmộộtt  tthhờờii  kkiiaa,,  nnggưườờii  ttaa  kkhhôônngg  cchhịịuu  nngghhee  ĐĐạạoo  LLàànnhh;;  nnhhưưnngg  vvìì  hhọọ  hhaamm  nngghhee  

nnhhữữnngg  llờờii  êêmm  ttaaii,,  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  mmàà  nnhhóómm  hhọọpp  ccáácc  ggiiááoo  ssưư  xxuunngg  qquuaannhh  mmììnnhh,,  
44
bbịịtt  ttaaii  kkhhôônngg  

nngghhee  LLẽẽ  TThhậậtt,,  mmàà  xxââyy  hhưướớnngg  vvềề  cchhuuyyệệnn  hhuuyyễễnn”” (2Ti. 4:3-4) 

Hậu quả của hiện tượng ấy thật tai hại vô cùng: 

““DDâânn  ttaa  bbịị  ddiiệệtt  vvìì  ccớớ  tthhiiếếuu  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt..  BBởởii  nnggưươơii  bbỏỏ  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  tthhìì  ttaa  ccũũnngg  bbỏỏ  

nnggưươơii,,  đđặặnngg  nnggưươơii  kkhhôônngg  llààmm  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  cchhoo  ttaa  nnữữaa;;  bbởởii  nnggưươơii  đđãã  qquuêênn  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmììnnhh,,  tthhìì  ttaa  ccũũnngg  ssẽẽ  qquuêênn  ccoonn  ccááii  nnggưươơii”” (Ô. 6:4) 

Phần lớn các “giáo sư”, và các tác phẩm của họ, đều rất giỏi trong việc “đục khoét” 

những điều mà người nghe, người đọc hứng thú. Trong khi đó, các Giáo Sư Kinh Thánh 

lại thường thiếu về “số lượng”, yếu về “tốc độ”, và tất nhiên là họ không dám đánh lừa 

người nghe, người đọc bằng “những lời êm tai”. 

Thứ hai, phải có một sự quan tâm về chất lượng giảng dạy. Môi trường sống trên địa 

cầu mỗi ngày càng kém “xanh và sạch” như thế nào thì Hội Thánh của Đức Chúa Trời 

càng ngày cũng càng sa sút trong việc trang bị các tín hữu “xanh và sạch” để sống tôn 

qui vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta phải quan tâm đến chất lượng giảng dạy Kinh 

Thánh giữa vòng Hội Thánh. Phận sự của chúng ta là phải ngăn chống nạn “mù chữ 

Kinh Thánh” (biblical illiteracy) và khuynh hướng tăng về xúc cảm nhưng giảm về đức 

tin khiến tạo nên những con người què quặt về Kinh Thánh (biblical cripple) là những 

người có một cách hiểu Kinh Thánh phụ thuộc vào khuynh hướng thông giải Kinh 
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Thánh phi và phản Kinh Thánh của người khác. Đối với những ai thật lòng kính yêu 

Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài thì hiện giờ là thời kỳ để dấn thân hầu việc Ngài 

một cách hết lòng trong mục vụ giảng dạy Kinh Thánh hợp Kinh Thánh. 

Việc dạy Kinh Thánh là hết sức cần thiết để chống lại sự suy thoái này. Chúng ta không 

thể làm gì khác hơn là thật lòng yêu thương những người nam, người nữ đang cần được 

trưởng thành trong Lời Kinh Thánh và biết làm thế nào để giảng dạy Lời Kinh Thánh 

cho họ một cách đầy hiệu quả. 

 

Để có thể được như thế, người Giáo Sư Kinh Thánh phải: 

1. Có một mối nhiệt tâm đối với Lời Đức Chúa Trời và đối với sự cầu nguyện. 

2. Có một mục tiêu rõ ràng là muốn được gia tăng kiến thức Kinh Thánh của mình 

về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 

3. Chú trọng đến nhu cần của  Học Viên, yêu thương họ và muốn thấy họ được 

trưởng thành thuộc linh. 

4. Nhận thức rõ được rằng dầu hiện nay Học Viên là người học nhưng họ là môn đồ 

của Đức Chúa Jêsus, và họ sẽ là Mục Sư, Giáo Sư, Giáo Sĩ của Ngài trong tương 

lai.  

5. Thành thạo trong việc giúp cho lớp học có được sự hứng thú và tham gia tích cực 

vào tiến trình giảng dạy_học tập. 

6. Giảng dạy một cách dạn dĩ vì biết rõ rằng Đức Chúa Trời muốn cho Học Viên 

được thay đổi về tâm trí, tâm tình, đời sống. 

7. Có khả năng đào sâu đúng hướng, hợp đối tượng các đề tài giảng dạy một cách 

hợp Kinh Thánh. 

8. Tránh không để rơi vào tình trạng chỉ lặp lại những gì mình đã được người khác 

dạy mà phải truyền đạt sứ điệp Kinh Thánh một cách hết mình. 

9. Không bao giờ ngừng nghiên cứu, học tập. 

 


