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Chú Giải Kinh Thánh – Phần giới thiệu 

Art and Science of Interpretation By Robert Hommel* 

 

Được Phân Loại Hợp Lý 

Người hoài nghi thường hỏi tôi: “Nếu Kinh Thánh Lời của Đức Chúa Trời thế thì tại sao có 

quá nhiều sự giải nghĩa khác nhau về những điều được cho là Ngài phán?” 

Những người chấp nhận Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời tin rằng điều mà Đức Chúa 

Trời đã phán với chúng ta là rõ ràng. Chúng ta tin rằng chỉ có một sự giải nghĩa “đúng” về bất 

kỳ đoạn Kinh Thánh nào được đưa ra – ý nghĩa mà Đức Chúa Trời đã dự định khi Ngài 

“truyền” Lời của Ngài cho những tác giả là con người. Nếu quan điểm này đúng, về nhiều “sự 

giải nghĩa khác nhau” mà những người hoài nghi đề cập đến thì chỉ có một sự giải nghĩa có 

giá trị. Đó là trong một đoạn có thể có nhiều áp dụng, nó phải chỉ có một ý nghĩa – ý nghĩa 

mà tác giả (qua sự cảm thúc của Đức Thánh Linh) dự định.    

Thế thì chúng ta có thể xác định sự giải nghĩa hợp lý của Kinh Thánh như thế nào? Khoa học 

Giải Kinh – trong tất cả “trường phái” khác nhau – tìm kiếm để cung cấp một phương pháp để 

trả lời câu hỏi đó.    

Chú Giải Kinh Thánh là khoa dạy về những nguyên tắc và phương pháp giải nghĩa Lời của 

Đức Chúa Trời. Môn chú giải Kinh Thánh đích thực cung cấp cho chúng ta những công cụ để 

giúp đảm bảo rằng chúng ta đang đặt sự giải nghĩa của chúng ta trên lẽ thật mà Đức Chúa 

Trời đã bày tỏ, trong khi tránh phạm sai lầm ở mức độ cao nhất có thể. 

Sử dụng những nguyên tắc giải kinh hợp lý không phải là điều bắt buộc đối với môn đồ thật 

của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô ra lệnh chúng ta phải “chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng 

Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý" (II 

Ti-mô-thê 2:15). Mục đích của bài này là giới thiệu một số nguyên tắc giải kinh cơ bản – 

những nguyên tắc mà chúng ta cố gắng giữ vững trong những bài giải nghĩa trong trang web 

này. Ở cuối bài này có tên của một vài ấn phẩm và đường dẫn liên kết đến nguồn cung cấp 

thông tin nghiên cứu.  

Kinh Thánh Khẳng Định Tính Rõ Ràng Của Kinh Thánh 

Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở độc giả của ông rằng có một số điều trong bản văn của Sứ đồ Phao-

lô là “khó hiểu” (II Phi-e-rơ 3:15-16). Vì vậy chúng ta phải thừa nhận rằng không phài là tất 

cả các đoạn trong Kinh Thánh là dễ hiểu. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nghiêm trọng để kết luận 

toàn bộ Kinh Thánh là khó hiểu đòi hỏi nhiều năm nghiên cứu để giải nghĩa Kinh Thánh thỏa 

đáng. Chính bản thân của Kinh Thánh – trực tiếp và gián tiếp – công bố rằng Kinh Thánh 

được viết theo cách để những người tin, cho dù trình độ học vấn hay sự nhạy bén về trí tuệ 

của họ như thế nào đi nữa thì họ có thể đọc và hiểu Kinh Thánh. Thật vậy, chính Phi-e-rơ 

trong những câu Kinh Thánh vừa được trích dẫn không nói là những đoạn khó trong các thư 

tín của Phao-lô là không thể hiểu – chỉ là “khó hiểu”. 
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Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên: 

Những lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng các ngươi; và ngươi 

khá ân cần dạy dỗ những điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi 

ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy." 

(Phục-truyền 6:6-7 RSV).  

Ngụ ý rõ ràng là tất cả dân Y-sơ-ra-ên có thể hiểu lời của Môi-se rõ ràng. Họ phải dạy những 

lời này cho con của họ và phải thảo luận với chúng hằng ngày. Tác giả Thi-thiên chép rằng: 

"Sự giải nghĩa lời Chúa đem lại ánh sáng; nó đem sự hiểu biết cho người chân thật " (Thi-

thiên 119:130 RSV). Điều này sẽ là sự khích lệ lớn đối với tất cả những người tin – vì nếu 

“người khờ dại” (những người trí năng kém và không biết suy xét) được khôn ngoan bởi Lời 

của Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải có thể hiểu Kinh Thánh.  

Một số người có thể muốn giới thiệu II Phi-e-rơ 1:20 ở điểm này: “anh chị em phải hiểu rằng 

không có lời tiên tri nào của Kinh Thánh được giải nghĩa theo ý riêng của một người được” 

(NIV). Những người chủ trương rằng sự giải nghĩa hợp lý về Kinh Thánh là phạm vi độc nhất 

của Hội thánh hay một tầng lớp những người lãnh đạo có ân tứ đặc biệt được xức dầu, nhấn 

mạnh câu Kinh Thánh này như là bằng chứng chống lại những sự giải nghĩa của một cá nhân 

là những tín hữu bình thường. Tình huống phải được suy xét liệu câu này biện luận chống lại 

quan điểm như thế hay không. Phi-e-rơ chỉ ám chỉ về Sự biến hình được xác nhận đối với 

những điều trình bày địa vị cao quý của Con Đức Chúa Trời. Ông nói độc giả của ông có thể 

thậm chí là tin chắc hơn về sự cao quý của Đấng Christ vì họ có "lời các đấng tiên tri " (câu 

19) – đã được chép trong Kinh Thánh. Khi đó ông giải nghĩa tại sao họ chắc chắn hơn, thậm 

chí vượt cả khải tượng tuyệt vời như Phi-e-rơ được đặc ân nhìn thấy. Lời tiên tri trong Kinh 

Thánh – công bố trước và chép lại trong Lời của Đức Chúa Trời – không phải là vấn đề trong 

“sự giải nghĩa” của chính tiên tri về điều mà Đức Chúa Trời dự định, nhưng đó chính là Lời 

của chính Đức Chúa Trời: "Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được 

Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời" (câu 21). Vì vậy, đó là sự tạo thành của 

Kinh Thánh là được nhìn thấy ở đây, không phải là sự giải nghĩa sau đó. 

Những tác giả Kinh Thánh Tân Ước thường nói rõ đó là tình trạng đạo đức của độc giả, không 

phải tình trạng trí năng, ngăn trở sự hiểu rõ Kinh Thánh (cf., I Cô-rinh-tô 2:14; II Cô-rinh-tô 

3:14-16; 4:3-4; Hê-bơ-rơ 5:14; Gia-cơ 1:5-6, .v.v.). Phao-lô xác nhận tính rõ ràng trong lời 

của ông nói với hội thánh ở Cô-rinh-tô: “chúng tôi không viết cho anh chị em những gì mà 

anh chị em không thể đọc và hiểu được” (II Cô-rinh-tô 1:13). Thật là hữu ích để nhớ rằng 

những thư tín của Phao-lô được đọc cho toàn thể hội thánh – cho tất cả những người có mặt, 

thậm chí là những người Hy-lạp với những sự hiểu biết ít ỏi về nền văn hóa của người Do-thái 

và những người không tin. Mọi người có thể hiểu Kinh Thánh – những người chưa tin đọc 

Kinh Thánh chân thành tìm kiếm sự cứu rỗi, những tín hữu đọc Kinh Thánh tìm kiếm sự giúp 

đỡ của Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết Kinh Thánh. Vì trong cả hai trường hợp Đức Thánh 

Linh chống lại ảnh hưởng của tội lỗi đã làm cho sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trở nên 

những điều ngu dại đối với con người thiên nhiên. (I Cô-rinh-tô 2:14). 

Quan Điểm về Văn Hóa / Lịch Sử 

Khi cố gắng giải nghĩa Kinh Thánh, thật quan trọng để nhớ rằng Kinh Thánh được viết trong 

một nền văn hóa cụ thể - người Do-thái cổ đại hay nền văn hóa “Xê-mít” cận Đông. Nền văn 

hóa của chúng ta – nền văn hóa hậu cận đại Phương Tây - hết sức khác biệt với nền văn hóa 

của các tác giả của Kinh Thánh; đôi khi chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt sâu sắc trong điều 

chúng ta nhận lấy. (we will sometimes find deep differences in what we take to be "givens" in 

a specific area of knowledge and what the Biblical writers took as their "givens.") Lịch sử, 
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văn hóa, những phong tục, môi trường và ngôn ngữ thì khác nhau và đã biến mất khỏi nền văn 

hóa và cách sống của chúng ta. 

Chúng ta sẽ thấy những lỗ hổng lớn tồn tại giữa nền văn hóa phương đông và phương tây, vì 

vậy chúng ta cần sự giúp đỡ bắt cầu cho những lỗ hổng này. Là những người phương 

tây,chúng ta sẽ nhận thấy chúng ta bị tách biệt với nền văn hóa, địa lý và đặc biệt là ngôn ngữ 

trong Kinh Thánh. 

Nói cách khác, chúng ta tin Lời của Đức Chúa Trời trở nên phổ biến trong ý nghĩa và áp 

dụng. Chúng ta tin Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ mọi lẽ thật cho tất cả chúng ta, đặc biệt liên 

quan đến Kinh Thánh. Nhiều hội thánh trong thời Tân Ước không hiểu tiếng Hy-bá-lai của 

Kinh Thánh Cựu Ước, tuy nhiên các Sứ đồ tin rằng họ hiểu lẽ thật trong Kinh Thánh Cựu 

Ước khi đã được dịch ra tiếng Hy-lạp. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể an toàn bỏ qua 

những sự khác biệt về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ giữa chúng ta và những tác giả thuộc về 

Kinh Thánh không? Tôi không tin điều đó, chúng ta có thể tin vào Đức Thánh Linh dạy chúng 

ta để nói hay đọc hay sử dụng hợp lý. Đức Thánh Linh cảm thúc những tác giả Kinh Thánh và 

làm sáng tỏ Lời Đức Chúa Trời cho những người khẩn thiết tìm kiếm lẽ thật của Lời Chúa, 

nhưng sự giải nghĩa thì đích thực là trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc Nhân.   

Phao-lô mô tả một người “phân loại hợp lý” Lời của Lẽ Thật như là một “người làm công”; vì 

vậy sự giải nghĩa hợp lý xuất phát từ nỗ lực. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê là người có ân tứ  là 

một giáo sư, và chắc chắn là Đức Thánh Linh ban cho hội thánh những giáo sư đầy ơn để giúp 

chúng ta hiểu tốt hơn về Lời của Đức Chúa Trời, nhưng Kinh Thánh thì khá rõ rằng tất cả 

chúng ta phải đọc, nghiên cứu, và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời (cf., I Ti-mô-thê 4:13; Châm-

ngôn 4:2; Thi-thiên 1:1-3) – và điều này chỉ có thể được thực hiện nếu chúng ta được chuẩn bị 

để trở thành “người làm công” và để thử nghiệm những điều giáo sư của chúng ta dạy có 

tương phản lại tiêu chuẩn thanh khiết trong Kinh Thánh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21). 

Đoạn Kinh Thánh Này Có ý Nghĩa Gì Đối Với Tôi ... 

Quan niệm mà tất cả mọi người phải làm là cầu nguyện và đọc Kinh Thánh, Đức Thánh Linh 

sẽ ban cho sự giải nghĩa hợp lý, hay quan điểm giải nghĩa Kinh Thánh theo phong cách riêng 

của một người thì hợp lý như bất kỳ quan điểm nào khác (đoạn Kinh Thánh này có ý nghĩa gì 

đối với tôi …) diễn giải không sai lệch. Nếu tôi nói Đức Thánh Linh ban cho tôi sự giải nghĩa 

hay sự giải nghĩa của tôi thật khó cho bất kỳ người nào đó chứng minh rằng tôi đã phân tích 

sai Lời Đức Chúa Trời. “Lẽ thật” tôi đạt được là độc lập và cuối cùng thì không thể truyền đạt 

cho bạn. Bạn sẽ phải “kinh nghiệm” cùng sự bày tỏ cá nhân và sau đó chúng ta sẽ tự hỏi nếu 

hai kinh nghiệm của chúng ta thật sự giống như nhau hay nếu có những sự khác biệt khó thấy 

có thể ảnh hưởng sự giải nghĩa của chúng ta. Phương pháp giải kinh này (hay thực sự thiếu 

phương pháp) cung cấp nhiều cơ hội cho tôi xuyên tạc Kinh Thánh theo sự phá hoại của riêng 

tôi và có những người khác sẽ theo sự giải nghĩa của tôi (II Phi-e-rơ 3:16).   

Những người Bê-rê cao thượng trong sách Công-vụ 17 sốt sắng tra cứu Lời Chúa, tìm kiếm để 

biết Phúc âm mà Phao-lô đang giảng cho họ là đúng hay không. Chúng ta có chắc chắn rằng 

họ giữ một quan điểm chung – một sự giải nghĩa “chính thống” theo Kinh Thánh mà họ đọc 

– qua đó họ đã đánh giá điều mà Phao-lô nói. Sự giải nghĩa này, nếu các tác phẩm của học giả 

Do-thái đương thời trong bất kỳ phạm vi nào, là một sự áp dụng những nguyên tắc như những 

nguyên tắc mà chúng ta sẽ xem xét. 

Thật hữu ích khi xem xét khái niệm của một số thuật ngữ và khái niệm gắn liền với khoa giải 

kinh. 
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Một số khái niệm:  

Sự mặc khải, Sự cảm thúc, Sự khai trí và Sự giải nghĩa  

Sự mặc khải 

Hành động của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh bày tỏ hay tiết lộ những lẽ thật mà 

con người với trí năng, lý trí và nghiên cứu riêng của con người không thể tự mình 

khám phá ra.    

Sự cảm thúc 

Hành động của Đức Thánh Linh giám sát việc viết ra những lẽ thật mà Đức Chúa Trời 

muốn con người biết. Tôi sử dụng thuật ngữ “giám sát” để ngụ ý rằng Đức Chúa Trời 

sử dụng cá tính, kinh nghiệm, từ ngữ và văn phong của tác giả. Bởi sự giám sát những 

tác giả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bảo đảm sự mặc khải được ghi chép lại chính xác 

và không có sai sót. 

Sự khai trí 

Hành động của Đức Thánh Linh  làm cho độc giả thấy lẽ thật của Kinh Thánh và dẫn 

dắt độc giả đến một sự hiểu biết “ngoài tính chất giải nghĩa” về toàn bộ lẽ thật trong 

Lời của Đức Chúa Trời. Bởi “ngoài tính chất giải nghĩa”, tôi không có ý nói rằng Đức 

Thánh Linh không có liên quan trong quá trình giải nghĩa Kinh Thánh (sự giải nghĩa 

về một đoạn Kinh Thánh được đưa ra), nhưng sự khai trí được hiểu một cách đúng đắn 

để trở thành một khía cạnh đóng vai trò cáo trách của Thánh Linh để làm cho tấm lòng 

mềm mại. Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời của Ngài được viết ra. Đức 

Thánh Linh giúp chúng ta biết rằng chúng ta thực sự đang đọc Lời Đức Chúa Trời.  

The act of the Holy Spirit to convict the reader of the truth of Scripture and lead the 

reader to an "extra-exegetical" understanding of the general truth of God's Word.. By 

"extra-exegetical," I don't mean to imply that the Holy Spirit is not involved in the 

process of exegesis (the interpretation of a given passage), but that illumination is 

properly understood to be an aspect of the convicting role of the Spirit, to soften the 

heart. God speaks to us through His written Word. The Holy Spirit helps us to know 

that what we are reading is indeed God's Word. 

Sự giải nghĩa  

Sự áp dụng cầu nguyện theo những nguyên tắc Kinh Thánh mà Lời của Đức Chúa 

Trời đã soi sáng để người học hiểu được Kinh Thánh phù hợp gần gũi con người có 

thể hiểu được ý nghĩa được cảm thúc. Đức Thánh Linh bày tỏ lẽ thật tổng quát về Đức 

Chúa Trời; người học, bị cáo trách bởi toàn bộ lẽ thật này, áp dụng những nguyên tắc 

giải kinh để có được ý nghĩa đích thực của những đoạn Kinh Thánh cụ thể.  

Những Trường Phái Giải Kinh 

Qua nhiều thế kỷ, con người nhận biết giá trị của việc sử dụng những nguyên tắc giải nghĩa. 

Nhưng con người chúng ta đã phát triển một số những nguyên tắc và những phương pháp 

khác nhau. Đây là một bản tóm tắt về “những trường phái” giải kinh phổ biến hơn: 
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Giải Nghĩa Theo Trường Phái Ngụ Ý  

Phương pháp giải nghĩa này được phát triển trong vòng những người Do-thái nói tiếng Hy-lạp 

và những Cơ đốc nhân chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của triết lý theo thuyết Pla-ton. Clement ở 

Alexandria and Origen là hai hội thánh “fathers đầu tiên” xem Kinh Thánh đặc biệt là Kinh 

Thánh Cựu Ước như là biểu tượng hơn là theo ngữ nghĩa/ nghĩa đen.  

Trường phái ngụ ý dạy rằng bên dưới mỗi câu Kinh Thánh (bên dưới rõ ràng) là ý nghĩa 

“thật” của đoạn Kinh Thánh. Trong mỗi câu che giấu một ý nghĩa mang biểu tượng thuộc 

linh.  

Giáo Hội Công Giáo La-mã đặt thành biểu tượng một đoạn trong Kinh Thánh. Ví dụ, Giáo 

Hội Công Giáo xem bánh và rượu của vua Mên-chi-xê-đéc trong sách Sáng-thế ký, ma-na 

trong đồng vắng,và dầu trong bữa ăn của Ê-li, như là những “loại” biểu tượng của Lễ Mi-sa 

(tiệc thánh) của Giáo Hội Công Giáo. 

Phương pháp giải nghĩa này bị những nhà cải cách bác bỏ. Luther gọi đó là một tai họa. 

Calvin gọi điều đó thuộc về sa-tan/ xấu xa. Những người theo những nguyên tắc của Phong 

trào cải cách thường xem phương pháp giải nghĩa này hủy hoại quyền năng và ảnh hưởng 

nghĩa đen của Kinh Thánh. Điều đó không nói là Những nhà cải cách bác bỏ tất cả sự giải 

nghĩa ngụ ý nhưng tranh cãi để thay thế những phân đoạn ngụ ý hay biểu tượng được chứa 

đựng trong những mạch văn xác định đặc điểm rõ ràng, như là sách Khải-huyền. 

Giải Nghĩa Của Trường Phái Tĩnh Tâm 

Trường phái tĩnh tâm nhấn mạnh những khía cạnh khai trí của Kinh Thánh và sự giải nghĩa 

của nó với mục tiêu phát triển đời sống thuộc linh của một người.  

Phương pháp này thường có chủ trương đọc Kinh Thánh như một biện pháp nhận được kinh 

nghiệm thần bí. Kinh Thánh được cho là hữu ích để tĩnh nguyện và sự cầu nguyện, nhưng 

không cần phải nghiên cứu. Những người chỉ trích trường phái tĩnh tâm tranh luận trong khi 

Kinh Thánh là duy nhất có thể soi sáng thuộc linh và là phương pháp chính yếu mà Đức Chúa 

Trời làm cho chúng ta giống Con của Ngài, phương pháp của trường phái này có thể dẫn đến 

giải nghĩa theo phong cách riêng hầu như không đề cập đến lẽ thật của Kinh Thánh.   

Giải Nghĩa Theo Trường Phái Tự Do  

Thần học theo chủ nghĩa tự do thì thịnh hành ngày nay. Thần học theo chủ nghĩa tự do không 

chấp nhận Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời không thể sai lầm được và chối bỏ lời được 

cảm thúc của Kinh Thánh.  

Đây không phải là nơi cung cấp một nghệ thuật phê bình của chủ nghĩa tự do trong Nghiên 

Cứu Kinh Thánh và những phương pháp phê bình khác nhau (Nguồn, Hình thức, Lịch sử phê 

bình, .v.v). Tuy nhiên, tôi nhận thấy vì con người từ bỏ những lời được cảm thúc của Kinh 

Thánh, con người có trí năng quyết định nhân tố trong những câu hỏi về lẽ thật. Thuyết tương 

đối là kết quả chắc chắn xảy ra, khi được kết luận theo sự kết luận hợp lý của thuyết tương đối 

thì không thể chứng minh bất cứ điều gì với sự chắc chắn, hãy để người thích sự giải nghĩa tự 

do một bên.  
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Giải nghĩa Theo Trường Phái Tự Nghĩa (Nghĩa Đen)  

Giải nghĩa Kinh Thánh theo phương pháp nghĩa đen phải chấp nhận dịch nghĩa đen của mỗi 

câu trừ khi vì đặc điểm của câu hay nhóm từ hoặc mệnh đề trong câu đưa ra điều không thể 

đạt được. Ví dụ, biện pháp tu từ (nghĩa bóng) hay chuyện ngụ ngôn của sự ngụ ý không thừa 

nhận cách giải nghĩa theo nghĩa đen.  . 

Tinh thần của giải nghĩa theo đen là chúng ta nên thỏa lòng với sự giải thích theo nghĩa đen 

của một mạch văn trừ khi những lý do quan trọng có thể được chấp nhận vì vượt quá ý nghĩa 

của nghĩa đen.  The spirit of literal interpretation is that we should be satisfied with the literal 

interpretation of a text unless very substantial reasons can be given for advancing beyond the 

literal meaning. 

Khi các tác giả Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến những câu Kinh Thánh trong Cựu Ước, họ 

giải thích những phân đoạn này theo nghĩa đen.  Những bản văn của những Hội Thánh đầu 

tiên nhất (Ignatus ở An-ti-ốt, Ireneaus và Justin Martyr) cho thấy họ hiểu Kinh Thánh theo 

nghĩa đen, trừ khi bối cảnh rõ ràng ngược lại với nghĩa đen. Vì vậy chúng ra có bằng chứng 

trong Kinh Thánh và ngoài Kinh Thánh rằng Cơ đốc giáo trong những ngày đầu tiên sử dụng 

giải nghĩa Kinh Thánh theo nghĩa đen. 

Trong trường hợp bạn không chắc chắn, thì tôi tin vào trường phái giải nghĩa có nền tảng 

Kinh Thánh và như thế, đó là nền tảng của những nguyên tắc giải kinh mà tôi cố gắng làm 

theo trong phần tự nghiên cứu Kinh Thánh của tôi.   

Những Nguyên Tắc Giải Kinh 

Có những nguyên tắc chắc chắn sẽ giúp chúng ta nghiên cứu chính xác Lẽ Thật Kinh Thánh. 

Những nguyên tắc này được gắn liền với chính Kinh Thánh. Chúng ta không cần phải vượt 

quá ranh giới của Kinh Thánh để khám phá ra những quy luật và cách ngôn được sữ dụng để 

xác định ý nghĩa của Kinh Thánh. Kinh Thánh tự giải nghĩa cho chính mình (Kinh Thánh giải 

nghĩa cho Kinh Thánh).  

Nguyên tắc #1: Nguyên Tắc Giải Nghĩa Theo Nghĩa Đen 

Chúng ta tiếp nhận Kinh Thánh theo giá trị bề ngoài. Thông thường mỗi ngày chúng ta nhận 

lấy những điều trong cuộc sống theo nghĩa đen hay giá trị bề ngoài. Đây là một phương pháp 

thông thường. Ngay cả những biểu tượng và ngụ ý trong Kinh Thánh được đặt trên cơ sở 

nghĩa đen của Kinh Thánh; vì vậy ý nghĩa nghĩa đen là nền tảng cho bất kỳ ý nghĩa biểu 

tượng và ngụ ý nào.  

Quy tắc vàng của sự giải nghĩa là: “Khi ý nghĩa đơn giản của Kinh Thánh làm nên ý nghĩa 

bình thường, đừng tìm kiếm ý nghĩa khác.” Vì vậy hãy hiểu mỗi từ theo ý nghĩa bình thường 

đầu tiên trừ khi các sự kiện trong bối cảnh trực tiếp, hãy nghiên cứu trong ánh sáng của những 

đoạn Kinh Thánh có liên quan và lẽ thật nền tảng, bày tỏ mặt khác rõ ràng. 

Nguyên tắc #2: Nguyên Tắc Theo Bối Cảnh 

D.A. Carson đã trích ra một câu nói: “Một đoạn trích không có bối cảnh là một lý do có một 

câu chứng cớ.” Qua “câu chứng cớ” dĩ nhiên là Carson muốn nói sự lạm dụng một câu hay 

một cụm từ được lấy ra khỏi bối cảnh để “chứng minh” quan điểm cụ thể. Từ “đoạn trích” 

xuất phát từ tiếng La-tinh có nghĩa “kết lại”. Bối cảnh đồng hành với đoạn trích. Lời Đức 

Chúa Trời là sự nhất quán hoàn hảo. Kinh Thánh không thể tách rời, Kinh Thánh phải gắn bó 
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với nhau; một sự nhất quán hoàn hảo. chúng ta phải lưu ý và xem xét những câu đứng trước, 

sau và xung quanh đoạn Kinh Thánh. Chúng ta phải xem xét sách trong Kinh Thánh và phần 

của Kinh Thánh mà phân đoạn xuất hiện. Kinh Thánh phải được giải nghĩa trong khuôn khổ 

của Kinh Thánh. 

Nguyên tắc #3: Nguyên tắc Kinh Thánh Giải Nghĩa Kinh Thánh 

Chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời không mặc khải một giáo lý quan trọng trong 

một đoạn mơ hồ. Tất cả những giáo lý căn bản được giải thích rõ ràng và đầy dủ - hoặc trực 

tiếp trong bối cảnh hay một nơi nào khác trong Kinh Thánh. Nguyên tắc này được minh họa 

tốt nhất quan điều được biết là “học Kinh Thánh theo chủ đề”. Có hai ‘quy tắc’ trong khi áp 

dụng nguyên tắc này: 1) Bối cảnh của hai đoạn Kinh Thánh phải giống nhau và 2) đoạn Kinh 

Thánh đơn giản phải được sử dụng để hướng dẫn sự giải nghĩa của chúng ta về một đoạn 

Kinh Thánh không rõ nghĩa – không theo cách ngược lại! 

Nguyên tắc #4: Nguyên tắc mặc khải tiệm tiến 

Lời của Đức Chúa Trời phải được hiểu từ Kinh Thánh Cựu Ước đến Kinh Thánh Tân Ước 

như là một bông hoa nở ra hướng đến ánh nắng ban mai. Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ, 

nhưng Ngài không tất cả lẽ tật của Ngài một lần. Đó là một tiến trình dài và tiệm tiến. Vì vậy 

chúng ta phải đưa câu chuyện vài hoàn cảnh ngay thời điểm của sự bày tỏ để hiểu đúng một 

đoạn Kinh Thánh cụ thể. Ví dụ, giải nghĩa một đoạn trong sách Sáng thế ký được cho là được 

mô tả đầy đủ quan điểm về “Giao ước mới” sẽ không đầy đủ. Khi nói rằng: “Kinh Thánh Cựu 

Ước là Kinh Thánh Tân Ước được che đậy, Kinh Thánh Tân Ước là Kinh Thánh Cựu Ước đã 

được bày tỏ.” (The Old Testament is the New Testament concealed, and the New Testament 

is the Old Testament revealed.) 

Nguyên tắc #5: Nguyên Tắc Ngụ Ý 

Kinh Thánh phải được giải nghĩa theo quan điểm thực tế đó là một sự ngụ ý lẽ thật Thiêng 

liêng đối với tâm trí con người: Đức Chúa Trời vô hạn tương giao với con người hữu hạn. 

Kinh Thánh được viết bằng ba ngôn ngữ: Hy-bá-lai, Aramaic và Hy-lạp. Kinh Thánh cũng 

được sáng tạo vào khoảng thời gian, thời điểm và trong lịch sử mà con người có thể hiểu 

được. Lẽ thật của Đức Chúa Trời được hình thành tiếp xúc với tâm trí của con ở một điểm 

chung, Kinh Thánh, để Đức Chúa Trời (và, thực vậy, toàn bộ tính xác thực) có thể biết được. 

Chúng ta phải cẩn thận đừng đẩy ngôn ngữ ngụ ý về Đức Chúa Trời và bản chất của Ngài 

theo nghĩa đen tột bực. Đức Chúa không có lông và cánh (Thi-thiêns 17:8); Ngài cũng không 

là Cha của chúng ta theo nghĩa đen trong cùng ý nghĩa với cha của chúng ta ở thế gian. 

Nguyên tắc #6: Nguyên tắc Giải Nghĩa Độc Nhất 

Mỗi câu Kinh Thánh chỉ có một sự giải nghĩa mặc dầu câu Kinh Thánh có thể có nhiều áp 

dụng. Sự giải nghĩa đúng đó là phản ánh ý định của tác giả được cảm thúc.  

Nguyên tắc #7: Nguyên Tắc Hài Hòa của Kinh Thánh 

Không phần nào trong Kinh Thánh có thể được giải nghĩa mâu thuẫn với phần khác trong 

Kinh Thánh. Cơ Đốc Nhân hàm ý sự không thể sai lầm và hài hòa của Kinh Thánh như là một 

kết quả tất yếu của một Đấng Sáng Tạo hoàn hảo bày tỏ chính mình Ngài cách trọn vẹn với 

nhân loại. Sự áp dụng thích hợp trong nguyên tắc giải kinh sẽ giải quyết những mâu thuẫn rõ 

ràng. Dĩ nhiên chìa khóa ở đây là từ “thích hợp” vì tính chất giải thích của những thuyết ngụy 
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biện dễ dàng dẫn đến kết quả từ một sự nhiệt huyết nhưng cố gắng đưa ra bằng chứng không 

đúng để “cứu” Kinh Thánh khỏi một mâu thuẫn rõ ràng. 

Nguyên tắc #8: Nguyên tắc thể loại 

Thể loại là một thuật ngữ về văn chương liên quan đến phạm trù hay “loại” văn chương đang 

được  cân nhắc. Giải nghĩa thích hợp phải hiểu thể loại văn chương tổng quát của bất kỳ đoạn 

Kinh Thánh nào được xem xét. Bạn đang bàn về thi ca hay văn xuôi? Bạn đang bàn về lịch sử 

hay tiên tri? Thật quan trọng khi chúng ta giải nghĩa Lời Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu càng 

nhiều càng tốt về ý định của tác giả. Ví dụ nếu tác đang viết về lịch sử - thể loại Ngũ Thư của 

Môi-se – thì sẽ không phù hợp để giải nghĩa một chỗ tham khảo (như lời nói của con lừa của 

Ba-la-am) như sự nhân cách hóa trong thi ca trừ khi theo bối cảnh bắt buộc chúng ta phải làm 

như thế.  

Đây là một số sách trong Kinh Thánh và thể loại tương ứng của chúng:  

Thi-thiên – Thi ca 

Châm-ngôn – Những lời nói khôn ngoan 

Ê-sai – Lịch sử và Tiên tri  

Các sách Phúc Âm – Tiểu sử và Lịch sử 

Các thư tín – Dạy dỗ và Giáo lý  

Khải-huyền – Thuyết mạt thế và Tiên tri  

Nguyên tắc #9: Nguyên tắc Văn phạm 

Nguyên thủy Kinh Thánh được viết bằng ba ngôn ngữ: Hy-bá-lai, Aramaic và Hy-lạp. trong 

khi chúng ta có một số bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh có độ chính xác cao, mọi bản dịch đòi 

hỏi chắc chắn có một ý nghĩa về giải nghĩa về phía người dịch. Vì vậy, nghiên cứu ý nghĩa 

của từ, văn phạm và cú pháp của ngôn ngữ nguyên thủy là quan trọng để hiểu đúng Kinh 

Thánh. Điều này không có nghĩa là mỗi học viên Kinh Thánh phải học tiếng Hy-bá-lai hay 

tiếng Hy-lạp. Có một số công cụ có sẵn – từ điển ngôn ngữ xưa, Từ điển Kinh Thánh,những 

lời dẫn giải mang tính chất giải thích chi tiết – có thể cung cấp một sự hiểu biết sâu hơn về 

những phân đoạn Kinh Thánh chủ yếu. 

Nguyên tắc #10: Nguyên tắc dựa trên nền tảng lịch sử 

Kinh Thánh được soạn theo một nền văn hóa cụ thể vào thời điểm đặc biệt. Trong khi Kinh 

Thánh được áp dụng toàn cầu, lẽ thật trong Kinh Thánh hầu như có thể được nhận biết trọn 

vẹn chỉ khi hiểu nền văn hóa và lịch sử trong câu chuyện. Ví dụ, khi Chúa Giê-xu được gọi là 

“trái đầu mùa” (I Cô-rinh-tô 15:20), chúng ta có thể hiểu về tiêu đề này từ trong Kinh Thánh 

Cựu Ước, nhưng nghiên cứu về thói quen tôn giáo của người Do-thái ở thế kỷ đầu tiên có thể 

giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn tại sao Phao-lô đã chọn tiêu đề này trong phân đoạn này, 

tương phản với tiêu đề khác có cùng chung ý nghĩa “đầu tiên”.  

Phương Pháp Văn Phạm – Lịch Sử 

Bài bình luận giải thích trong trang web này theo giải nghĩa theo phương pháp “Văn phạm – 

Lịch sử”. Như tên của phương pháp ngụ ý, phương pháp giải nghĩa này tập trung sự chú ý 

không chỉ vào hình thức văn chương nhưng dựa trên cấu trúc văn phạm và bối cảnh lịch sử 

bên ngoài Kinh Thánh được viết. Có thể tin cậy sự giải nghĩa của “trường phái theo nghĩa 

đen” và phương pháp giải kinh bao gồm những nhà chú giải Kinh Thánh và các học giả. Nó 

bao gồm một trong mười nguyên tắc được liệt kê ở trên. 
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Giải Nghĩa Sai Lầm  

Không may, một trong những nguyên tắc giải nghĩa mà chúng ta xem xét có thể bị lạm dụng 

theo nhiều cách khác nhau. May thay, biện pháp khắc phục đối với hậu quả giải nghĩa sai 

Kinh Thánh thường thì đơn giản khi nhận biết nguyên tắc đã bị lạm dụng và áp dụng lại phù 

hợp với nguyên tắc với đoạn Kinh Thánh bằng câu hỏi. Đây là một số hậu quả giải thích ý 

kiến sai lầm từ việc lạm dụng nguyên tắc giải kinh.   

Ngôn Ngữ Hình Bóng Theo Nghĩa Đen  

Khi Chúa Giê-xu nói Ngài là “cánh cửa” một số người sẽ hiểu điều Ngài nói theo nghĩa đen. 

Tuy nhiên, một số có ngôn ngữ hình bóng như Chúa Giê-xu “ngồi bên hữu của Cha” nghĩa là 

Cha có tay phải theo nghĩa đen (và vì vậy, một thân thể vật lý). Cụm từ “ở tay hữu” là một sự 

giải thích nghĩa bóng theo văn hóa thuộc về Xê-mít trong thời đại Kinh Thánh, có nghĩa là 

một địa vị có thẩm quyền. Điều đó không có nghĩa một người được tôn cao theo nghĩa đen 

ngồi kế bên người đang thực hiện việc tôn cao.  Nguyên tắc giải thích theo nghĩa đen không 

có nghĩa là chúng hiểu mọi từ trong Kinh Thánh theo ghĩa đen cách cứng  nhắc, nhưng đúng 

hơn là chúng ta tiếp cận như  những quyển sách bình thường khác, hiểu những cụm từ nghĩa 

bóng, phép ngoa dụ, nhân cách hóa trong thi văn, và những biện pháp tu từ khác vào câu 

chuyện trong sự giải nghĩa của chúng ta. 

Ngoài ngữ cảnh thích hợp (Over-Contextualizing) 

Một số quan điểm về sự công bố của Đức Giê-hô-va rằng Ngài không “biết” về bất kỳ thần 

nào khác trong Ê-sai 44:8 như là bị giới hạn đối với bối cảnh trước mắt. Vì Đức Giê-hô-va ở 

đây đang hứa hẹn một cuộc tranh luận chống lại thờ phượng hình tượng, một số sẽ cho rằng 

Đức Giê-hô-va thật sự nói rằng Ngài biết không có hình tượng nào thực sự là chúa – nhưng để 

mở khả năng khác thấp hơn vể những thần không phải là hình tượng. Trong khi chúng ta phải 

canh gác chống lại những từ hay cụm từ ngoài mạch văn, không có gì đảm bảo cho việc hiểu 

một câu tuyệt đối và giới hạn trong bối cảnh. Đức Giê-hô-va phán rằng Ngài biết không có 

thần nào khác. Ngài phán điềy này trong bối cảnh trừng phạt những người thờ hình tượng, 

nhưng bối cảnh này không giới hạn lời tuyên bố của Ngài, Đại mạng lệnh được giới hạn đối 

với những môn đồ là những người đã nghe Chúa Giê-xu nói về điều này. 

Cho Phép Sự Ngấm Ngầm Giải Thích Sự Rõ Ràng  

Chúa Giê-xu được gọi “con đầu lòng” trong một vài trường hợp trong Kinh Thánh Tân Ước. 

trong Khải-huyền 3:14, Ngài được gọi là “cội nguồn công cuộc sáng tạo”. Nhiều người không 

tin vào thuyết ba ngôi một thể thấy bằng chứng trong những câu Kinh Thánh này rằng Con 

Đức Chúa Trời là con người được tạo dựng – tạo vật đầu tiên của Đức Giê-hô-va. Những 

người tin vào thuyết ba ngôi chỉ vào những câu Kinh Thánh như Giăng 1:3 và Cô-lô-se 1:16 

cho thấy Con đã tồn tại trước cả mọi vật. Những người không tin thuyết ba ngôi biện luận 

rằng chúng ta nên giải nghĩa những câu này trong sự sáng của Chúa Giê-xu với tư cách là 

“con đầu lòng”. Vì vậy “mọi sự” phải có nghĩa là “tất cả mọi sự việc khác”. Những người 

không tin thuyết ba ngôi biện luận đoạn Kinh Thánh “con đầu lòng” phải được xem trong ánh 

sáng của Giăng 1:3 và Cô-lô-se 1:16 và vì thế phải có một tiêu đề nghĩa bóng. Thuật ngữ 

được dịch “con đầu lòng” có một nghĩa bóng cũng như có một nghĩa đen.   Ngay cả khi hiểu 

theo nghĩa đen, những người không tin thuyết ba ngôi điển hình không tin rằng Con của Đức 

Chúa Trời được sinh ra theo nghĩa đen, và vì vậy họ tin rằng điều đó ngụ ý sự sáng tạo của 
Con. Giăng 1:3 và Cô-lô-se 1:16, nói cách khác, rõ ràng Con đã tồn tại trước khi có mọi vật 
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và thật vậy mọi sự vật đến tồn tại qua Ngài. Cho phép sự ngấm ngầm giải thích sự rõ ràng – 

khả năng giải thích đáng tin cậy – không phải là một nguyên tắc giải thích hợp lý. Thực vậy, 

Kinh Thánh giải nghĩa Kinh Thánh,và không theo cách ngược lại.  

Sự Mặc Khải Trong Thời Hiện Đại 

Một số nhóm công bố rằng Đức Chúa Trời tiếp tục để bày tỏ chính Ngài theo nhiều cách khác 

nhau đối với một lực lượng nòng cốt tài năng trưởng thành về mặt thuộc linh và/hoặc những 

cá nhân có ân tứ. Một số người, như Latter Day Saints, tin rằng sự bày tỏ trong thời hiện đại 

này sản sinh ra những câu kinh thánh mới. khi sự tương phản giữa “những sự bày tỏ” này và 

Kinh Thánh được nhấn mạnh, những nhóm này thường hưởng ứng sự bày tỏ của Đức Chúa 

Trời là tiệm tiến, và có thể thích ứng những giáo lý mới hay sửa lại giáo lý đối với thời kỳ 

hiện đại. nhưng sự mặc khải tiệm tiến không bao giờ sử dụng để phá bỏ nguyên tắc hòa hợp 

Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có thể chọn cách dần dần mặc khải chính mình Ngài với nhân 

loại nhưng Ngài không bao giờ mâu thuẫn với chính Ngài.  

Hài Hòa Qua Sự Phủ Nhận 

Kinh Thánh công bố Chúa Giê-xu là một con người (Giăng 1:14; I Ti-mô-thê 2:5; v.v.). Kinh 

Thánh cũng gọi Ngài là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1; 20:28; v.v.). Đức Chúa Trời phán trong 

sách Ô-sê 11:9 rằng Ngài không phải là một con người. Những người không tin thuyết ba 

ngôi một thể giữ lấy nguyên tắc hài hòa trong Kinh Thánh, tin rằng những câu Kinh Thánh 

này trình bày một sự mâu thuẫn rõ ràng và họ giải quyết mâu thuẫn này bằng cách phủ nhận 

Thần tính trọn vẹn của Đấng Christ. Họ cũng ủng hộ lý lẽ để bỏ đi thuộc tính về “Chúa” đối 

với Chúa Giê-xu, hay là họ tranh luận rằng Ngài phải có ít thần tính hơn và không phải là Đức 

Chúa Trời thật. Điều đó tất nhiên là một cách diễn giải hợp lý để phủ nhận điều mà Kinh 

Thánh không xác nhận hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, để phủ nhận điều mà Kinh Thánh xác 

nhận vừa õ ràng và hoàn toàn thì không phải là một phương pháp giải kinh đúng. Nếu chúng 

ta thật sự tin vào thẩm quyền của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16) thì chúng ta nên cho phép 

Kinh Thánh hình thành thần học của chúng ta (hoặc trong trường hợp này, Cơ Đốc học của 

chúng ta) theo cách mà Kinh Thánh được hài hòa bởi sự xác nhận trọn vẹn trong sự dạy dỗ 

của Kinh Thánh. Vì vậy khi Kinh Thánh nói với chúng ta Đấng Christ vừa là Con Người và 

vừa là Đức Chúa Trời thì chúng ta nên theo những lẽ thật này để hình thành quan điểm của 

chúng ta về bản chất của Đấng Christ, hơn là phủ nhận điều này hay điều khác 

Vấn Đề Liên Quan Đến Thể Loại Văn Chương 

Để đem thể loại vào sự suy xét hợp lý, trước hết chúng ta phải hiểu thể loại trong bối cảnh 

lịch sử của Kinh Thánh. Trong hầu hết các trường hợp điều này không khó. Tuy nhiên, một số 

thể loại -  như sách "Châm-ngôn"- đưa ra một số thách thức đáng kể. Một câu Châm ngôn 

không phải là một lời hứa – những người đến với sách Châm-ngôn theo cách này hầu như bị 

thất vọng khi mong đợi lời hứa không được thực hiện. Hơn thế nữa, như D. A. Carson lưu ý 

Châm-ngôn 23:3-4 dường như đưa ra một lời khuyên mâu thuẫn: “Đừng trả lời một kẻ ngu 

dại theo sự ngu dại của hắn … trả lời một người tùy theo sự ngu dại của hắn” (Exegetical 

Fallacies, trang 137-138).  Cẩn thận với sự bình luận Kinh Thánh là cần thiết để giải quyết 

điều này và những mâu thuẫn rõ ràng khác và bình luận không tùy thuộc vào phần nhỏ trong 

sự hiểu biết hợp lý theo thể loại.  

Hiểu Lầm Sự Áp Dụng Đúng Văn Phạm  

Một sự sai lầm trên diện rộng có thể do một sự hiểu lầm hay lạm dụng về những công cụ 

thuộc về văn phạm. Ví dụ, một phương pháp giản dị thái quá đối “nghiên cứu từ” có thể sản 
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sinh ra một số vấn đề trong việc giải nghĩa. Một việc sử dụng sai từ vựng phổ biến hay tự điển 

Kinh Thánh là cho rằng ý nghĩa theo “nghĩa đen” hoặc “nguyên thủy” của một từ liên quan 

đến một bối cảnh được đưa ra. Ví dụ, Chứng nhân Giê-hô-va dựa vào bản dịch tiếng Hy-lạp 

từ kolasis trong sách Ma-thi-ơ 25:46 được tìm thấy trong bản NWT (New World Translation) 

của họ được gọi là “từ nguyên sai lầm”. Bản NWT dịch kolasis là “cắt đứt”. Trong khi 

nguyên thủy của từ kolasis có nghĩa liên quan đến văn hóa của Hy-lạp cổ đại, vào thế thứ 

nhất, kolasis có nghĩa là “trừng phạt” là lý do tại sao phần lớn các bản dịch đưa ra nghĩa của 

kolasis theo cách này. Chứng nhân nhầm nghĩa nguyên thủy của kolasis với nghĩa thông 

thường trong bối cảnh thời gian được nói đến. Một số Chứng nhân có thể trích dẫn từ vựng cũ 

hơn để ủng hộ bản dịch NWT, nhưng không có bản từ vựng hiện đại cung cấp “cắt đứt” là 

một bản dịch có giá trị trong bất kỳ bản văn nào trong thế kỷ thứ nhất, và cẩn thận kiểm tra từ 

vựng lâu đời hơn cho thấy chúng phụ thuộc vào văn hóa của Hy-lạp cổ đại trong bản văn 

tiếng Hy-lạp, không phải bản văn đương thời với Kinh Thánh Tân Ước.  

Trong khi nghiên cứu từ ngữ là quan trọng đối với giải nghĩa thích hợp, chúng ta phải cẩn 

thận để sử dụng chúng như một phần trong toàn bộ phương pháp xem xét toàn bộ khía cạnh 

của bản văn – kể cả sử dụng từ đương thời trước đó – vào câu chuyện.  

Hư Cấu Dựa Trên Lịch Sử 

Dựng lại lịch sử Kinh Thánh đưa ra một tồng thể những cơ hội để giải thích sai lầm. Giải 

nghĩa Kinh Thánh Tân Ước được các học giả đưa ra như sự giải nghĩa này trong Hội thảo về 

Chúa Giê-xu phần lớn phụ thuộc vào những sự dựng lại được giả định là đúng theo “những 

cộng đồng” khác trong những năm đầu tiên của Hội Thánh của Đấng Christ. Trong khi sự 

dựng lại có thể bắt đầu từ suy diễn dựa trên những phân đoạn Kinh Thánh nào đó, chẳng bao 

lâu sau chúng trở nên được kết chặt với sự giải nghĩa của những phân đoạn khác đến mức độ 

khó mà tách rời sự dựng lại gheo giả định ra khỏi sự giải nghĩa. Phương pháp sai lầm này đối 

với Kinh Thánh là có thật cho dù sự dựng lại trong sự nghi ngờ là hậu quả của việc tự do Bình 

Phẩm Lịch Sử như một người điên, hay là những sự cố gắng hời hợt của những người không 

tin vào thuyết ba ngôi để miêu tả sinh động “Thuyết một thần theo Kinh Thánh” hoàn toàn 

không phải thuyết một thần. Vấn đề là chúng ta hầu như không sử dụng thông tin về niềm tin 

bên ngoài Kinh Thánh Tân Ước theo lịch sử trong thế kỷ thứ nhất. Một số nghiên cứu căn cứ 

vào những bản văn ngoài kinh điển là chắc chắn xảy ra, nhưng đó là một sai lầm để nghĩ rằng 

sự dựng lại mang tính chất suy đoán có ý nghĩa bình thường trong sự truyền tải giải nghĩa 

Kinh Thánh của chúng ta. 

Kết Luận 

Giải nghĩa Kinh Thánh sẽ không bao giờ là một môn khoa học chính xác. Niềm tin chúng ta 

đưa vào bản văn – thần học giả định trước của chúng ta – sẽ chắc chắn bóp méo sự giải nghĩa 

của chúng ta ở mức độ nào đó. Thật ra, “tính chất trung lập được ngụy tạo” – thuộc tính thành 

kiến đối lập của một người trong khi hàm ý là một thần học trung lập – mặc dầu về cơ bản 

trong vòng biện giải thì một sự giải kinh sai lầm có uy lực như bất kỳ điều nào khác. Bằng 

cách áp dụng những nguyên tắc được mô tả ngắn gọn trong sách này, chúng ta có thể giảm 

đến mức tối thiểu khả năng của sự sai lầm và thành kiến. Chúng ta không thể loại bỏ những 

giả định trước của chúng ta nhưng chúng ta có “thử mọi sự” – kể cả giải nghĩa của chúng ta – 

và “điều gì lành thì hãy giữ lấy”  (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21 ). 
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