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““VVềề  ssựự  đđóó,,  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  nnhhiiềềuu  đđiiềềuu  nnêênn  nnóóii,,  vvàà  kkhhóó  ccắắtt  nngghhĩĩaa,,    

vvìì  aannhh  eemm  đđãã  ttrrởở  nnêênn  cchhậậmm  hhiiểểuu..    

ĐĐáánngg  llẽẽ  aannhh  eemm  đđãã  llààmm  tthhầầyy  ttừừ  llââuu  rrồồii,,    

nnaayy  ccòònn  ccầầnn  nnggưườờii  ttaa  llấấyy  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ssơơ  hhọọcc    

ccủủaa  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  ddạạyy  aannhh  eemm;;  

aannhh  eemm  ccầầnn  ăănn  ssữữaa  tthhaayy  vvìì  đđồồ  ăănn  đđặặcc..    

VVảả,,  kkẻẻ  nnààoo  cchhỉỉ  ăănn  ssữữaa  tthhôôii,,    

tthhìì  kkhhôônngg  hhiiểểuu  đđạạoo  ccôônngg  bbììnnhh;;vvìì  ccòònn  llàà  tthhơơ  ấấuu..    
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NNhhưưnngg  đđồồ  ăănn  đđặặcc  llàà  đđểể  cchhoo  kkẻẻ  tthhàànnhh  nnhhâânn,,    

cchhoo  kkẻẻ  hhaayy  ddụụnngg  ttââmm  ttưư  lluuyyệệnn  ttậậpp    

mmàà  pphhâânn  bbiiệệtt  đđiiềềuu  llàànnhh  vvàà  ddữữ..””    

(Hê. 5:11-14) 

 

 

Vấn đề sửa đổi lời Kinh Thánh cách tùy tiện như trong một sự trình bày đã có của tôi 

không phải chỉ là một vấn đề thuần túy ngôn ngữ học. Có khía cạnh ngôn ngữ học ở đây 

nhưng còn một vấn đề khác mà chẳng ai chịu để ý: Đó là vấn đề thần học Kinh Thánh 

và thẩm quyền Kinh Thánh. Không thể kể hết được việc ngưới ta vi phạm như thế nào 

đối với nguyên tắc ấy. Rất và rất nhiều người, miệng thì nói rằng họ tin Kinh Thánh là 

“Lời Đức Chúa Trời” nhưng trong đời sống thực tế họ tỏ ra không phải như vậy: (1) Họ 

không chịu học hỏi một cách nghiêm túc, (2) Họ không áp dụng một cách chặc chẽ, và 

(3) Họ không xem lời Kinh Thánh có thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời mà bắt lời 

Kinh Thánh có nghĩa theo sở kiến và sở thích của họ. Lời Kinh Thánh thay vì phải được 

học để “giữ lấy và làm theo” (Sv. Giô. 1:8) đã bị lạm dụng vào việc khoe khoang hoặc 

công kích lẫn nhau… Vì cớ họ, Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh bị làm cho ngộ 

nhận bởi nhiều người trên rất nhiều mức độ khác nhau. 

 

Không phải sự quen thuộc đối với lời Kinh Thánh nào cũng đạt chuẩn mực. Có rất 

nhiều sự quen thuộc méo mó vì xu hướng thần học hoặc vì chưa thực sự có đức tin nơi 

Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ; và đó là một sự thật Kinh Thánh: 

 

““ẤẤyy  llàà  đđiiềềuu  nnggưườờii  đđãã  vviiếếtt  ttrroonngg  mmọọii  bbứứcc  tthhơơ,,  nnóóii  vvềề  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó,,  ởở  ttrroonngg  ccóó  mmấấyy  kkhhúúcc  

kkhhóó  hhiiểểuu,,  mmàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ddốốtt  nnáátt  vvàà  ttiinn  kkhhôônngg  qquuyyếếtt  đđeemm  ggiiảảii  ssaaii  ýý  nngghhĩĩaa,,  ccũũnngg  nnhhưư  hhọọ  ggiiảảii  

ssaaii  vvềề  ccáácc  pphhầầnn  KKiinnhh  TThháánnhh  kkhháácc,,  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhưư  mmấấtt  rriiêênngg  vvềề  mmììnnhh..”” (2Phi. 3:16) 

(“dốt nát”: Gr.        [amathes] - “không được dạy, không được môn đồ hóa cho nên 

không biết”; “tin không quyết”: Gr.            [asteriktos] - “dao động, không chắc 

thật”) 
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Có thể nói rằng phần đông các Cơ Đốc Nhân đều “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh 

nhưng không phải mọi Cơ Đốc Nhân đều “yêu quí” lời Kinh Thánh, xem đó là Lời Đức 

Chúa Trời như đúng là Lời Đức Chúa Trời. Sự “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh có 

thể giúp cho người ta “yêu” lời Kinh Thánh nhưng không bảo đảm được rằng người ta 

sẽ “quí” lời Kinh Thánh tức là tin rằng lời Kinh Thánh có thẩm quyền Thiên Thượng và 

quyết lòng “giữ lấy và làm theo”. Để tiến đến chỗ “quí” lời Kinh Thánh người ta phải 

được môn đồ hóa, tức là phải được học Kinh Thánh một cách chính xác và có thẩm 

quyền; đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời: 

 

““VVềề  pphhầầnn  ccoonn,,  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ssựự  ccoonn  đđãã  đđeemm  llòònngg  ttiinn  cchhắắcc  mmàà  hhọọcc  vvàà  

nnhhậậnn  llấấyy,,  vvìì  bbiiếếtt  ccoonn  đđãã  hhọọcc  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  vvớớii  aaii,,  vvàà  ttừừ  kkhhii  ccoonn  ccòònn  tthhơơ  ấấuu  đđãã  bbiiếếtt  KKiinnhh  

TThháánnhh  vvốốnn  ccóó  tthhểể  kkhhiiếếnn  ccoonn  kkhhôônn  nnggooaann  đđểể  đđưượợcc  ccứứuu  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt..”” (2Ti. 3:14-15) 

(“đứng vững”: Gr.      [meno] - “cứ kiên trì mà tiếp tục”; “đem lòng tin chắc”: Gr. 

       [pistoo] - “có sự tin quyết”; “học và nhận lấy”: Gr.         [manthano] - “học 

cho biết để thực hành”) 

 

2Ti. 3:15 nói về sự “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh mà Timôthê đã có từ bé nhờ 

mẹ và bà (Sv. 2Ti. 1:5), sự “quen thuộc” này gắn liền với một loại đức tin sơ cấp (Theo 

2Ti. 1:5 thì đó là “đức tin thành thật”: Gr.                    [anupokritos pistis]). Cơ 

Đốc Nhân không được phép chỉ dừng lại ở đức tin sơ cấp mà phải tiến lên, phải được 

nghiên cứu lời Kinh Thánh với đầy đủ thẩm quyền Kinh Thánh, tức là phải được môn 

đồ hóa cách hợp Kinh Thánh (như Phaolô đã môn đồ hóa Timôthê) để có thể “đứng 

vững trong những sự” mà họ đã “đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy” với người có 

thẩm quyền giảng dạy (Sv. 2Ti. 3:14, “vì biết con đã học những điều đó với ai”; Sv. 2Ti. 

1:13-14) để đức tin của họ nâng tấm thành đức tin thứ cấp - đức tin nơi Đức Chúa Trời 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ dựa trên duy nhất lời Kinh Thánh. 

 

Không dễ đâu, chúng ta phải có lòng chăm chỉ cách hợp Kinh Thánh đối với lời Kinh 

Thánh thì Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mới được tôn cao; chúng ta phải cẩn 

thận, đừng tùy tiện! 

 

 

 

 

 

 


