
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách giải nghĩa Kinh Thánh của chúng ta sẽ đem lại ảnh hưởng quyết định trên niềm tin của chúng ta và 

sẽ dẫn đến việc điều khiển cả cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu cho biết cách giải 

nghĩa Kinh Thánh đúng. Qua bài học này chúng ta sẽ xem xét đến các nguyên tắc cơ bản của việc giải 

nghĩa Kinh Thánh. 

 

1. Kinh Thánh là thẩm quyền tối thượng và bất bại cho đời sống Cơ Đốc. Chúng ta sẽ không thể nào 

giải nghĩa Kinh Thánh cho đúng Kinh Thánh nếu chúng ta chưa tìn rằng Kinh Thánh là Lời bất bại 

của Đức Chúa Trời. Nếu không tin như vậy thì chúng ta sẽ thiên về việc chỉ chấp nhận những gì hợp 

với quan điểm của chúng ta và gạt bỏ những phần khác như thể là Kinh Thánh không hề có thẩm 

quyền vậy.  

 

2. Kinh Thánh có công năng. Chúng ta phải tin rằng Kinh Thánh có đủ công năng đem chúng ta đến 

một sự hiểu biết có tính cứu rỗi về Đức Chúa Jêsus và trang bị cho cả Hội Thánh cũng như cho từng 

Cơ Đốc Nhân có khả năng làm mọi việc lành (Sv. 2Ti. 3:15-17). 

 

3. Nhất định cần phải có sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong việc giải nghĩa Kinh Thánh của chúng 

ta (Sv. 1Cô. 2:14). Vì vậy cho nên chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh trong sự cầu nguyện, nương 

cậy, và thuận phục. 

 

4. Tự thân Kinh Thánh là sách chú giải tốt nhất của Kinh Thánh. Khi chúng ta không thể hiểu được một 

đoạn văn Kinh Thánh hay khi chúng ta muốn hiểu một đoạn Kinh Thánh cho sâu hơn chúng ta cần 

phải đi tìm ý nghĩa của điều được dạy ở đó từ các đoạn văn Kinh Thánh khác. Chẳng hạn, Rô. 5:1 

dạy chúng ta rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nhưng chúng ta phải nhờ đến Rô. 4:6-8 

để biết thế nào là sự xưng công bình và phải nhờ đến Hê. 11:1 để biết được như thế nào là đức tin 

thật. 

 

5.  Kinh Thánh không bao giờ tự mâu thuẫn với chính Kinh Thánh. Phải luôn luôn có một sự hòa hợp 

trong việc chúng ta giải nghĩa các đoạn văn Kinh Thánh hay các câu Kinh Thánh. Nếu sự giải nghĩa 

của chúng ta ở nơi này mâu thuẫn với sự giải nghĩa về cùng một điều ở nơi khác thì chúng ta đã phạm 

sai lầm. 

 

6. Đối với các đoạn văn Kinh Thánh còn tối nghĩa thì các đoạn văn Kinh Thánh ấy cần phải được giải 

nghĩa theo nghĩa của những đoạn văn tương tự nhưng đã rõ nghĩa rồi. Chẳng hạn, theo Gi. 14:28 thì 

Đức Chúa Jêsus phán rằng “Cha tôn trọng hơn Ta”. Một số các phiếm giáo đã lợi dụng lời phán này 

để  kết luận rằng Đức Chúa Jêsus không đồng đẳng với Đức Chúa Cha. Thế nhưng lời phán này của 

Đức Chúa Jêsus phải được giải nghĩa theo nghĩa đã tường minh của các đoạn văn Kinh Thánh khác 

khải thị về Thần Tính của Ngài (Sv. Gi. 1:1, 14; 20:28; Rô. 9:5; Phlp. 2:6-7; Côl. 1:15; 2:9; Hê. 1:8). 

Khi chúng ta giải nghĩa sao cho các đoạn văn Kinh Thánh được hòa hợp hết với nhau thì chúng ta sẽ 

hiểu được rằng lời phán của Đức Chúa Jêsus không hề có nghĩa phủ định Thần Tính của Ngài mà lời 



phán ấy có nghĩa là mặc dầu Ngài là Đức Chúa Trời đích thực nhưng Ngài đã vâng phục Đức Chúa 

Cha với một sự vâng phục hoàn toàn. 

 

7. Sự giải nghĩa của chúng ta đối với một đoạn văn Kinh Thánh phải được qui định bởi ngữ pháp của 

đoạn văn Kinh Thánh ấy. Dầu rằng mỗi đoạn văn Kinh Thánh có thể có nhiều hơn một sự áp dụng 

nhưng đoạn văn Kinh Thánh ấy chỉ có một sự giải nghĩa đúng mà thôi và sự giải nghĩa đúng ấy luôn 

luôn phù hợp theo hình thái và chức năng ngữ pháp của đoạn văn Kinh Thánh ấy. 

 

8. Văn mạch của một đoạn văn Kinh Thánh là một yếu tố quan trọng. Từ liệu “văn mạch” nói về mọi 

sự liên hệ đi trước và theo sau của đoạn văn Kinh Thánh ấy và về sự ảnh hưởng của các yếu tố ấy đối 

với đoạn văn Kinh Thánh được nghiên cứu. Mỗi lời Kinh Thánh thường giống với một sự đánh đố 

về ý nghĩa mà chúng ta không thể nào hiểu được đúng nghĩa của lời ấy mà lại không chịu để ý đến 

nghĩa của những gì có chhung quanh của lời Kinh Thánh ấy. 

 

 

9. Từ liệu cũng là một yếu tố quan trọng của mỗi đoạn văn Kinh Thánh. Việc chúng ta phải giải nghĩa 

các từ theo nghĩa nguyên thủy của ngôn ngữ nguyên thủy của các từ liệu ấy là một việc quan trọng 

không thể thiếu được. Việc tra xem nghĩa của từ nhờ tự điển Kinh Thánh sẽ là một việc làm hữu ích 

nhưng chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng mỗi từ liệu có thể có các nghĩa khác nhau tùy theo văn mạch 

của nó. 

 

10. Cách giải nghĩa thẳng thắn nhất thường là cách giải nghĩa tốt nhất. Ấy là vì Kinh Thánh đã không 

được viết cho các thần học gia hay là cho các nhà thần bí mà là cho những người bình thường. Mặc 

dầu Kinh Thánh có sử dụng các phép ngụ ngôn (nói bóng), ẩn dụ (nói ví), biểu tượng (nói chiếu) 

nhưng bao giờ việc giải nghĩa cách đơn sơ và tường minh theo ngữ nghĩa cũng là cách giải nghĩa tốt 

nhất. Về vấn đề này có một nguyên tắc phụ phải tuân thủ: Chúng ta luôn luôn phải ưu tiên giải nghĩa 

theo tự nghĩa, chỉ khi nào sự giải nghĩa theo tự nghĩa tạo ra sự mâu thuẫn đối với nghĩa chung đã rõ 

của bản văn thì chúng ta mới đi tìm cho nó một cách giải nghĩa khác (mà thường là giải nghĩa theo ẩn 

nghĩa). Chẳng hạn, khi Đức Chúa Jêsus phán rằng “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho” 

(Gi. 15:1) thì chúng ta phải hiểu rằng lời này đã được phán theo ẩn nghĩa. 

 

11. Kinh Thánh Cựu Ước phải được giải nghĩa theo ánh sáng của Kinh Thánh Tân Ước. Ấy là vì sự khải 

thị của Đức Chúa Trời có tính tiệm tiến (hay tăng dần). Dưới Cựu Ước Dân Sự của Đức Chúa Trời 

phải theo các nghi lễ và các sự hiến tế thể theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho họ qua 

MôiSe. Những sự ấy là nhằm chuẩn bị Dân Chúa cho sự nhập thể của Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. 

Gal. 3:24) và là “bóng của các việc sẽ tới” (Côl. 2:17). Chính vì vậy mà khi Đức Chúa Jêsus Christ đã 

nhập thể thì các nghi lễ và các sự hiến tế thể theo Luật Pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho họ qua 

MôiSe đã được hoàn thành, thôi không còn phải được thi hành nữa. 

 

12. Sự giải nghĩa của chúng ta không được phép vượt quá giới hạn của những gì đã được khải thị. Điều 

này có nghĩa là sự giải nghĩa của chúng ta phải được giới hạn bởi các thông tin được Kinh Thánh 

cung cấp. Nói cách khác, hễ sự gì Kinh Thánh im lặng thì chúng ta cũng phải lặng im. 

 

 

13. Mục đích của sự giải nghĩa luôn luôn là rút ra từ bản văn Kinh Thánh lẽ thật Kinh Thánh chứ không 

phải là gán cho Kinh Thánh ý nghĩ của chúng ta. Chính qua tác động truyền bá của văn hóa, giáo dục, 

và tôn giáo mà các ý nghĩ được hình thành trong tâm trí chúng ta giống như các thấu kính được 

nhuộm màu khiến ảnh hưởng hoặc làm méo mó cách chúng ta nhìn nhận sự vật. Chúng ta phải nhìn 

nhận sự thật này để cố gắng hết sức mà gạt bỏ các sự giả định của chúng ta hầu cho chúng ta có thể 

nghe được những gì Kinh Thánh thực sự phán. 



 

14. Chúng ta phải nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh lịch sử Hội Thánh. Suốt dòng lịch sử Hội 

Thánh đã từng có những tín hữu rất tôn trọng Kinh Thánh và rất cẩn trọng nghiên cứu Kinh Thánh. 

Hiện nay có rất nhiều Mục Sư, Giáo Sư, thần học gia tin rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và 

họ nghiên cứu Kinh Thánh cách trung tín. Sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta biết so sánh các kết luận 

nghiên cứu được của chúng ta với các kết luận khác đang hiện có và đã từng có suốt dòng lịch sự Hội 

Thánh. Nếu những điểm mà thánh đồ các thời đại đã đồng ý với nhau khác với những điểm mà 

chúng ta nghiên cứu được, hoặc khác với những điểm mà thế hệ hiện nay của chúng ta kết luận được 

thì điều ấy sẽ là một dấu hiện cảnh báo cho biết rằng chúng ta đã sai ở đâu đó và tất nhiên là chúng ta 

cần phải nghiên cứu lại. 

 

 


