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TRANG 1 

SỰ DIỄN GIẢI KINH THÁNH hay MÔN HỌC VỀ GIẢI KINH  

 

Tóm lược Nội dung Giải Kinh : 

 1° - Định nghĩa  

 2° - Sự cần thiết của môn học Giải Kinh  

 3° - Phương pháp giúp thấu triệt ý nghĩa của văn đoạn Kinh Thánh  

  a) Sự am hiểu về phương diện ngôn ngữ học  

  b) Sự hiểu biết về bối cảnh lịch sử  

  c) Các khái niệm về địa dư  

  d) Các khái niệm về văn hóa và xã hội  

  e) Các hình thái về tu từ học  

  f) Chiều kích thuộc linh  

 

 4° - Những nguyên tắc cơ bản của môn học Giải Kinh  

a) Tuyệt đối cần thiết phải tìm hiểu các từ theo ý nghĩa thông thường và bình 

thường của chúng. 

b) Chúng ta cần phải xem xét các từ cũng như các cụm từ theo ý nghĩa hữu 

lý của câu văn. 

c) Tuyệt đối chấp nhận những từ vựng cũng như các câu văn theo ý nghĩa 

hữu lý của bối cảnh và những yếu tố xoay quanh. 

d) Chúng ta cần xem xét kỹ luỡng mục tiêu của thông điệp cũng như đối tượng 

tiếp nhận thông điệp. 

  e) Rất cần phải tham khảo tất cả những văn đoạn đề cập tới cùng một chủ đề. 

f) Một qui luật quan trọng trong môn học Giải Kinh, đó là phải biết chấp nhận 

những mặt hạn chế vê khả năng hiểu biết và sự thông minh của chúng ta. 

  

Phần Phụ lục  

 



TRANG 2 

SỰ DIỄN GIẢI KINH THÁNH hay MÔN HỌC VỀ GIẢI KINH 

 

Mark Twain (1835-1910), văn hào và nhà báo, đã nói :  

« Phần lớn người ta thuờng bối rối trước những văn đoạn Kinh thánh mà họ 
không hiểu ; tuy nhiên, với tôi, tôi luôn nhận thấy rằng những văn đoạn gây 
băn khoăn cho tôi nhiều nhất chính là những văn đoạn mà tôi am hiểu. » 

 

1° - Định nghĩa  

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của trật tự. Ngài đã thiết lập các quy luật 

trong tất cả mọi lãnh vực : 

 - các quy luật vật lý, 
           - các quy luật toán học, 
           - các quy luật sinh học, 
           - các quy luật đạo đức tinh thần, 
           - và kể cả các quy luật trong việc diễn giải Thánh Ngôn của Ngài. 

 

Phá vỡ các quy luật sẽ dẫn tới sự sai nhầm, thất bại, hỗn loạn ; còn phá vỡ các 

quy luật về giải kinh thì cũng sẽ dẫn tới dị giáo và sự hư ngụy về giáo lý. 

 

Kinh Thánh không phải là một quyển sách khép kín, hay ẩn giấu, mà là một 

quyển sách cần được am hiểu bởi mọi người có tinh thần nghiên cứu nghiêm túc 

và biết tuân thủ các qui luật cũng như nguyên tắc diễn giải của ngôn ngữ. Đối với 

Kinh Thánh, vì đây là một quyển sách thiêng liêng, nhưng được biên soạn trong 

một ngôn ngữ của loài người, do đó, để hiểu được những gì Đức Chúa Trời đã 

phán dạy, chúng ta cần phải am hiểu tận tường về ngôn ngữ đã được sử dụng 

cho Kinh Thánh. 

Phương pháp Giải Kinh là môn học giúp diễn giải các văn đoạn, đặc biệt là 

những văn đoạn Thánh kinh. Môn học này có những qui luật, phương pháp và 

nguyên tắc riêng, mà nếu không tuân thủ thì sẽ đi ngược lại với nghệ thuật giải 

kinh.  

Có thể nói rằng, về một phương diện nào đó, Giải kinh pháp là phương cách được 

sử dụng để am hiểu Thánh ngôn của Đức Chúa Trời. 



TRANG 3 

 

Định nghĩa trên cho thấy tầm quan trọng của môn học này. Một khúc Kinh thánh, 

dù mang tính thế tục hay thiêng liêng, đều đòi hỏi một sự diễn giải nghiêm túc và 

chính xác. 

Vấn đề mà chúng ta quan tâm luôn đưa ra một số các qui luật hay nguyên tắc, và 

việc nghiêm túc tuân thủ các qui luật, nguyên tắc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ 

được những gì mình đang đọc. Không tuân thủ các nguyên tắc qui luật trên thì sẽ 

dẫn tới sự méo mó hay biến dạng của khúc Kinh thánh nghiên cứu, từ đó có thể 

làm phát sinh nhiều sai nhầm về mặt tín lý, bởi vậy, môn học giải kinh là một khâu 

rất cần thiết để giúp chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời. 

 

2° - Tính thiết yếu của môn học về Giải Kinh  

Để công bố các chân lý phước hạnh của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 2:9), chúng 

ta cần thiết phải có một sự am tường về Thánh kinh (II Tim. 3:14 - 17). 

Dốt nát về sứ điệp thuộc linh dẫn tới các sự thiếu hiểu biết, và điều này đem lại 

những sự sai nhầm. Không thể chối cãi rằng trong Kinh Thánh có những câu và 

văn đoạn khúc mắc khó khăn, tuy nhiên, chúng ta cần lấy lòng khiêm tốn mà hết 

sức tìm hiểu để có thể nắm bắt được phần ý nghĩa nội dung. 

Sứ đồ Phi-e-rơ khi nhắc tới những khúc Kinh thánh khó khăn trong các bản viết 

của Phao-lô, người bạn đồng lao của mình, cũng đã thú nhận rằng quả thực có 

những điểm khó hiểu trong các tín thư của Phao-lô.  

Thế nhưng, sứ đồ Phi-e-rơ không nhất thiết nói rằng đây là những điểm không thể 

hiểu được, mà chỉ nhấn mạnh về tính khó hiểu của chúng, đặc biệt là đối với 

những kẻ mà sự hiểu biết thuộc linh của họ bị hạn chế hay vây hãm bởi thần dữ 

của thế kỷ này (II Phi-e-rơ 3:15 - 16). 

Sự hiểu biết về thông điệp được trước thuật không phải là tự động mà đến đâu, 

vì nếu chỉ xem qua bản văn thiên thượng, dù với tinh thần nghiêm túc và thái độ 

trân trọng, thì cách làm đó cũng chưa hẳn giúp chúng ta am hiểu tận tường ý nghĩa 

của những gì được đọc tới (Công vụ. 8:30 - 35). 

Mối trăn trở chính của vị lương y Lu-ca, đó là làm sao để Thê-ô-phi-lơ nhận được 

một tài liệu thông tin đúng đắn và chính xác về chức vụ trên đất của Chúa Cứu 

Thế Giê-su. Đó chính là lý do để Phúc âm Lu-ca được biên soạn (Luc. 1:1 - 4). 

 



TRANG 4 

3° - Để có được một sự am hiểu nghiêm túc về câu hay văn đoạn Thánh kinh 

a) Yếu tố ngôn ngữ học  

Điều quan trọng là cần nắm rõ ý nghĩa của những từ vựng. Đây không phải là một 

sự xa xỉ, mà là một điều cần yếu để giúp thấu triệt được ý nghĩa đích thực của các 

thuật ngữ. 

Quen thuộc với một thành ngữ hay từ ngữ chưa hẳn chứng minh được rằng là đã 

am hiểu ý nghĩa của thành ngữ hay từ ngữ ấy, cũng như việc sử dụng thường 

xuyên một từ nào đâu hẳn chứng tỏ là đã nắm rõ ý nghĩa của từ ấy. Trong quá 

trình tìm hiểu một câu hay văn đoạn Thánh kinh bằng pháp ngữ, chúng ta cần luôn 

luôn nhớ rằng đây là một bản dịch, một công trình dịch thuật hay chuyển ngữ.  

Tân Ước Kinh được viết ra bằng tiếng Hi-lạp, còn Cựu Ước Kinh thì bằng tiếng 

Hi-bá-lai, trong đó có một số đoạn được viết bằng tiếng A-ra-mê.  

Ý nghĩa của một văn đoạn có thể bị méo mó lệch lạc do sự thiếu am hiểu về một 

từ nào đó. Hãy tưởng tượng  có một người không hiểu biết về từ thuật « người 

Pha-ri-si » (Pharisien), do đó, các khúc Kinh thánh có từ này sẽ không mang cùng 

một ý nghĩa nữa, và có thể phát sinh  những trường hợp diễn dịch sai lạc, tất cả 

chỉ vì không nắm rõ ý nghĩa chính xác của từ nói trên. 

Việc truy cứu ở tự điển giúp đem lại ánh sáng để chúng ta có thể tập trung tìm 

hiểu một tình huống rõ ràng hơn, chẳng hạn, khi chúng ta gặp các từ như : 

“épicuriens” (trường phái hưởng thụ), hay "stọïciens" (trường phái khắc kỷ) được 

đề cập tới trong sách Công vụ 17 lúc Phao-lô đến thăm thành A-ten (Athènes) 

của xứ Hi-lạp. Am hiểu chính xác ý nghĩa các từ vựng sẽ giúp chúng ta cảm nhận 

được không khí hay môi trường hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ giữa Phao-lô với 

những người này (Công vụ. 17:18). 

Chúng ta cần nhớ rằng các bản Kinh Thánh tiếng Pháp, mặc dù là rất đáng tin 

cậy, cũng vẫn là các bản dịch thuật , do đó, không phải là vô ích khi chúng ta tìm 

cách truy cứu ở nguyên bản (tức bản văn Kinh thánh gốc), vì đây là nơi đã nhận 

được sự thần cảm. Chúng tôi tin tưởng rằng những từ ngữ dùng trong các bản 

văn gốc đã được chính Đức Chúa Trời lựa chọn. Cũng vậy, để hiểu rõ hơn ý nghĩa 

của một số từ ngữ, thiết nghĩ nghiên cứu sinh Kinh Thánh cần nên dành thời gian 

cho việc tham khảo ở các văn đoạn gốc.  

b) Hiểu biết về bối cảnh lịch sử  

Chúng ta cần nắm rõ bối cảnh lịch sử của sự việc xảy ra, bởi vì, nếu thiếu yếu tố 

thông tin này, thì ý nghĩa của thông điệp có thể bị hiểu một cách méo mó lệch lạc. 

Có một số kiến thức chuẩn xác và vững chắc về cổ sử không phải là điều vô ích 



TRANG 5 

đâu. Khảo cổ học cũng đem lại chút ánh sáng giúp chúng ta tập trung tìm hiểu 

được một số những biến cố. Hãy biết rằng tự trong Kinh Thánh không hề có bất 

cứ sự mâu thuẫn nào.  

- Trường hợp điển hình của Giô-sép tại xứ Ai Cập  

Hãy xem lại lịch sử của Giô-sép, tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên, trong thời gian ông sống 

ở Ai Cập. 

Sách Sáng thế Ký tường thuật cho chúng ta biết thế nào Đức Chúa Trời đã cho 

phép Giô-sép có được một vị trí ưu đãi trong vương quốc Ai Cập (Sáng thế Ký 

41:42 - 43). Ở đây chúng ta có nhiều chi tiết đầy đủ về câu chuyện này. 

Hoặc giả, khi chúng ta đọc chương thứ nhất của sách Xuất-ê-díp-tô Ký mà sự việc 

xảy ra hơn bốn thế kỷ sau câu chuyện của Giô-sép, thì chúng ta vô cùng ngạc 

nhiên thấy rằng vua Pha-ra-ôn của Ai Cập đã hoàn toàn quên hẳn nhân vật Giô-

sép (Xuất. 1:8). 

Vị vua mới đã quên bẵng Giô-sép không ai khác hơn là hoàng đế Ramsès II. 

Đương nhiên là ông ta không biết gì về nhân vật Giô-sép, vì Giô-sép đã sống trước 

ông hàng nhiều thế kỷ, trong thời trị vì của các vua Hyksos, mà tên tuổi của những 

vua này hầu như không còn được nhắc nhở tới nữa. Lúc bấy giờ, vì căm ghét 

quân Hyksos xâm lăng ngày trước, người Ai Cập không còn muốn nhắc gì tới sự 

thống trị của các vua Hyksos trên đất nước của họ nữa. Điều đó giúp chúng ta 

hiểu ra lý do vì sao quân dân Ai Cập đã cố ý không lưu trữ hồ sơ về những nhân 

vật quyền cao chức trọng dưới thời Hyksos ngày xưa. 

Cho dù vua Ramsès II có biết về chức vụ của Giô-sép đi chăng nữa, thì ông ta 

vẫn thích giữ kín miệng, bởi vì, là một người Ai Cập có ý thức về giá trị của mình, 

ông ta có hai lý do chính đáng để quên đi thân phận chức danh của Giô-sép. 

Thứ nhất, vì Giô-sép là một người châu Á, nói theo nghĩa đen là « một người chạy 

trên cát », hay một kẻ du mục. 

Thứ hai, vì Giô-sép từng là một quan chức hết sức cao cấp của một chế độ thống 

trị mà dân Ai Cập căm ghét. 

Việc Giô-sép được cất nhắc lên chức vụ thủ tướng, một chức vụ cao quý kế cận 

vua, đã được Kinh Thánh tường thuật một cách chính xác. 

Nghi lễ thăng chức của Giô-sép được thể hiện qua các huy hiệu được ban cho 

như sau : 

           - chiếc nhẫn 

           - chiếc ấn của vua Pha-ra-ôn  
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           - bộ trang phục bằng lụa quý giá  

           - một dây thắt lưng bằng vàng  

 

Nghệ sĩ Ai Cập cũng đã ghi lại hình ảnh những buổi lễ này trong các tác phẩm hội 

họa hoặc điêu khắc. 

Với tư cách là vị phụ tá cho vua, Giô-sép được phép lên ngồi ở chiềc xe thứ hai 

(Sáng thế Ký 41:43). Điều này chứng tỏ là cảnh tượng trên đã diễn ra trong thời 

kỳ thống trị của quân Hyksos, vì họ chính là những người cuối cùng đã đưa các 

chiếc xe vào xứ Ai Cập, và chúng ta cũng biết rằng các vua Hyksos đã cho sử 

dụng những chiếc xe này trong các buổi đại lễ mà trước kia ở Ai Cập chưa từng 

có. 

Mặt khác, chiếc xe đầu tiên bao giờ cũng dành cho vua, và chiếc xe thứ hai thì 

dành cho vị quan chức cao cấp nhất của vương quốc.  

- Trường hợp điển hình khác về Đa-ni-ên  

Bỏ qua thảm kịch đi đày của dân Y-sơ-ra-ên sẽ làm chúng ta không hiểu rõ về sự 

hiện diện của một đầy tớ Đức Chúa Trời tại xứ Ba-by-lôn. 

Năm 586 TC., vua Nê-bu-cát-nết-xa của xứ Ba-by-lôn đã tàn phá thành Giê-ru-sa-

lem và bắt mang đi đày một phần cư dân tận nơi trung tâm Đế quốc Ba-by-lôn. Ý 

đồ chính trị của vị vua ngoại bang này là tìm cách xóa bỏ quốc tịch của dân Giu-

đa.  

Đa-ni-ên nằm trong số người bị đi đày. Có một số ý kiến chính xác vẫn còn truyền 

tụng đến ngày hôm nay cho thấy cổ sử có nói tới nội dung bức thông điệp của Đa-

ni-ên.  

Bức tượng khổng lồ, mà ý nghĩa của nó đã được người của Đức Chúa Trời tiết lộ 

cho vị vua ngoại bang, có ghi khắc sự nối tiếp của những đế chế khác nhau theo 

như sự hiện ra trong khải tượng (Đan. 9) : đế quốc Ba-by-lôn, đế quốc Ba-tư, đế 

quốc Hi-lạp, đế quốc La-mã… 

- Một trường hợp điển hình khác ở Tân Ước  

Các sách Phúc âm cho chúng ta thấy sự có mặt của niên đại La-mã trên đất nước 

Y-sơ-ra-ên. Việc xử án và hành hình Chúa Giê-su đã diễn ra trong một bối cảnh 

đặc biệt khi La-mã đang chiếm lĩnh một vị trị thống trị quan trọng tại đây. 

Thực vậy, vào năm 63 TC, xứ Giu-đê trở thành một tỉnh thành của La-mã. Thống 

tướng La-mã Pompée chiếm cứ xứ Palestine. Khái niệm về khổ hình thập tự giá 

mà các sách Phúc âm nhắc tới, được giải thích rõ qua việc chính người La-mã đã 
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mang đến phương pháp tra tấn vô cùng tàn bạo này. 

Chỉ có nhờ sự mặc khải của Thánh Linh mà tác giả Thi thiên mới có thể viết về 

Đấng sẽ bị giáo đâm. Phương pháp tra tấn dã man này không hề có trong thời 

Đa-vít. Đây là đường lối hành hình cực kỳ gian ác do người La-mã đưa ra, chủ 

yếu làm cho tử tội phải chịu đau đớn cho đến hơi thở cuối cùng. 

Năm 70, Titus đem quân vây hãm thành Giê-ru-sa-lem và tàn sát vô số cư dân 

trong thành. Hàng ngày trong thành phố đều diễn ra cảnh nhiều người bị đóng 

đinh trên thập tự giá. Chẳng mấy chốc, các ngọn đồi chung quanh thành phố trở 

thành một cánh rừng thập tự giá, và thảm họa này chỉ chấm dứt một khi không 

còn cây gỗ nữa mà thôi.  

 

c) Các khái niệm về địa dư  

Có một số lối diễn đạt của Kinh Thánh được giải thích bằng một khái niệm về địa 

dư, chẳng hạn như khi Kinh Thánh nói : «đi lên nhà của Đức Giê-hô-va (hay Đấng 

Đời Đời) ». Đền thờ, tức nhà của Đức Giê-hô-va, được tọa lạc trên ngọn núi Mô-

ri-a, mà đỉnh cao nhất là 746 mét trên mực nước biển. 

Hiểu biết về địa dư Thánh kinh sẽ giúp chúng ta hiểu được phạm vi của sự mặc 

khải thiên thượng và ảnh hưởng của môi trường xung quanh đối với đời sống của 

cư dân. 

Xét về mặt lịch sử, Kinh Thánh được đặt trong những bối cảnh thực tế  và có một 

vị trí địa dư  mới mẻ không những chỉ tỏ ra tương hợp với lịch sử toàn cầu, mà 

đồng thời còn đem lại một ý nghĩa quan trọng mới với đầy đủ chi tiết. Những biến 

cố gắn liền với dân Y-sơ-ra-ên cũng như với Đấng Cứu Thế được diễn ra trong 

một vùng đất nhỏ hình chữ nhật của Á-Au, một vùng đất chỉ đứng thứ 234 trên 

mặt địa cầu.  

Kinh Thánh cơ bản tường thuật cho chúng ta biết về những biến cố diễn ra tại 

Palestine hay Ca-na-an, nơi có các vương quốc Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. 

Mặt khác, trong Kinh Thánh không thấy có danh từ Palestine, vì từ này là do người 

Hi-lạp và La-mã đặt tên cho vùng đất hứa. Từ này đặc biệt chỉ về vùng biển nơi 

quân Phi-li-tin cư trú. 

Xứ Palestine được chia ra khắp các hướng bởi những dãy núi lớn của Xi-ri chạy 

từ miền nam thành phố An-ti-ốt cho đến Địa Trung Hải, rồi từ đó phân làm hai 

nhánh : 

 - một chạy về hướng tây và có tên là “Li-ban", 
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 - và một kia quay về hướng đông và có tên là "Anti-Liban" (chống Li-ban). 

Danh từ Li-ban có nghĩa là « trắng », được dùng để chỉ về những ngọn núi quanh 

năm tuyết phủ trắng xóa trên đỉnh, đồng thời cũng để chỉ về màu trắng của lớp cát 

đá ở đây. 

Những đỉnh núi cao nhất của “Li-ban" là "Hermar", "Sirjon" và "Sénil" (I Sử ký 5:23) 

Dãy núi « Li-ban » có một số địa điểm nổi tiếng trong Kinh Thánh : 

- Ngọn núi Cạt-mên , có nghĩa là « Ngôi Vườn của Đức Chúa Trời », sở dĩ được 

gọi tên như vậy vì vùng đất này rất màu mỡ (Ê-sai 29:17 và 32:15). Nó gồm một 

số ngọn núi cao kết nối nhau chạy dài với những cánh rừng thẳm được đan xen 

với những thung lũng nho nhỏ. 

- Ngọn núi Tha-bô, ngọn núi cô lập và có hình nón, với đỉnh cao tới 1000 mét. Đây 

là một vùng cao nguyên rộng lớn, nơi ngày xưa có cổ thành Tha-bô được dựng 

lên. (I Sử ký 6:77). 

- Ngọn núi Ghinh-bô-a, thuộc địa phận chi tộc Ma-na-se. Chính trên ngọn núi này, 

vua Sau-lơ đã tử trận (I Sa-mu-ên  31:1). 

- Các ngọn núi Ep-ra-im hay Y-sơ-ra-ên, nẵm giữa xứ Palestine. Trong dãy núi 

này có ngọn núi Sa-ma-ri, nơi tọa lạc của thành Sa-ma-ri trước kia (I Các Vua 

16:24), cùng các ngọn núi « Ê-banh » và « Ga-ri-xim » không xa thành Giê-ri-cô 

là mấy, ở giữa lại được ngăn cách bởi một thung lũng phì nhiêu, nơi có thành Si-

chem. Đền thờ của người Sa-ma-ri được xây cất trên ngọn núi Ga-ri-xim (Giăng  

4:20). 

Người Sa-ma-ri từng nổi tiếng là những phần tử bất mãn luôn nuôi chí căm hờn 

và trả thù, nhưng đồng thời cũng là những con người có lòng biết ơn. 

Khi vua ngoại bang Sargon II chiếm cứ thành Sa-ma-ri, ông ta đã cho dẫn đi một 

số đông cư dân ở đây sang xứ A-xi-ri. Số dân Hê-bơ-rơ còn ở lại đã nổi lên chống 

lại người chủ mới. Do đó, để dễ dàng cho việc phân tán quyền lực, vua Sargon II 

đã cho thay thế số cư dân bị đưa đi đày bằng số dân thiên cư đến từ một số nơi 

khác trong đế quốc. Chính đám dân này đã đem nạn thờ lạy hình tượng lâu đời 

vào vùng đất định cư mới của họ. (II Các Vua 17). 

Khi đến định cư trên đất Sa-ma-ri để tránh mọi hiểm họa khó khăn, và trước sự 

thách đố của nhu cầu tìm hiểu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đám dân ngoại này 

đã làm đủ mọi cách để bảo lưu đường lối thờ lạy hình tượng của mình.Vì vậy, từ 

đó có một sự kình địch truyền thống lâu dài xảy ra giữa xứ Sa-ma-ri và xứ Giu-đê 

trải suốt dòng lịch sử của họ (Giăng  4:9). 
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d) Các khái niệm về văn hóa và xã hội  

Đời sống hàng ngày trong thời Thánh Kinh đem lại cho chúng ta nhiều bài học quý 

giá. Thật là thú vị để hiểu rõ được nền pháp chế cũng như các phong tục tập quán 

của người trong thời kỳ ấy. Nếp sống của họ khác với chúng ta. Do đó, sự am 

tường một số các khái niệm về văn hóa, xã hội sẽ giúp chúng ta có thể hiểu được 

cung cách ứng xử và có được một bức tranh rõ nét hơn về những biến cố được 

Thánh Kinh nói đến. 

Dĩ nhiên là đời sống xã hội và gia đình của người Hê-bơ-rơ hẳn là khác với chúng 

ta. Vì vậy, thật là điều hay để chúng ta cảm nhận được cái không khí trong đời 

sống gia đình tại Y-sơ-ra-ên. 

Phụ nữ và trẻ em bao giờ cũng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội thời bấy 

giờ. Người phụ nữ Y-sơ-ra-ên hưởng một quy chế địa vị xã hội cao hơn so với 

giới phụ nữ thuộc các nền văn hóa chung quanh. 

Quan niệm tiến bộ về hôn nhân của người Hê-bơ-rơ thời đó mang tính rất độc 

đáo, thậm chí có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên về đường lối thực hành của họ. 

Thông thường nhất, chính các bậc cha mẹ đứng ra sắp xếp cho việc hôn nhân 

của con cái mà không cần phải hỏi ý các cặp vợ chồng tương lai (Sáng thế Ký 21 

& 24 ; Các Quan Xét  14:1 - 4). 

Khi có quyết định thống nhất cho cuộc hôn nhân, thì người thanh niên, trước sự 

hiện diện của hai người chứng, phải trao cho cô gái một miếng bạc hay chiếc nhẫn 

và công bố ý định của cậu ta muốn xe tơ kết tóc với cô gái. Khi về nhà chồng, 

người phụ nữ chỉ mang theo số ý phục và nữ trang của mình. Còn người chồng 

thì phải trả cho ông cha vợ một khoản tiền nào đó, đồng thời cũng phải đưa đàn 

gái một của lễ hồi môn, và của hồi môn này là phần thuộc sở hữu của người phụ 

nữ trong trường hợp ly dị hoặc ở góa. 

Mọi sự kết ước trong lễ hỏi mang ý nghĩa kết hợp hai người thành vợ thành chồng, 

và chỉ có thể bị hủy bỏ khi có sự ly dị. Có khi lễ cưới được tổ chức ngay sau lễ 

hỏi, cũng có khi được tổ chức vào nhiều tháng sau (Mat. 1:18 ; Luc. 2:25). 

Đối với người Y-sơ-ra-ên, đám cưới chỉ là một nghi lễ được cử hành trong phạm 

vi gia đình, ở đó không có sự can thiệp gì từ phía tổ chức tôn giáo và các chức 

sắc tôn giáo. Người cha trong gia đình để hai bàn tay cô dâu chú rể nắm lấy nhau 

rồi ban lời chúc phước hôn nhân hạnh phúc cho đôi lứa (Sáng thế Ký 24:60 ; Ru-

tơ  4:11). 

Tiếp sau sự chúc phước của người cha là các buổi tiệc vui vẻ chúc mừng hôn lễ 
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kéo dài đến 7 ngày (Sáng thế Ký 29:28 ; Các Quan Xét  14). 

Trong thời gian diễn ra các buổi tiệc cưới, cô dâu vẫn cứ ở lại nhà cha mẹ mình. 

Đến tối ngày thứ bảy, được sự tháp tùng của các thanh niên bạn chú rể, chú rể 

rước đưa cô dâu về nơi ở của mình trong tiếng hát cưới vui vẻ tưng bừng. Về phía 

nàng dâu thì cũng có một nhóm thiếu nữ tháp tùng hỗ trợ. Đi trước cô dâu chú rể 

là đoàn người cầm đèn nến vữa đi vừa hát những bài ca chúc mừng hôn lễ. (Mat. 

9:15 ; 25:1 - 13 ; Các Quan Xét  14:11). 

Con trẻ bao giờ cũng được tiếp đãi nồng hậu trong gia đình. Cho dù có ý thích con 

trai hơn, song các con gái bao giờ cũng được cha mẹ dành cho vô vàn tình thương 

mến. Trong khi đó, ở giữa các xã hội dân ngoại, đứa bé gái vào đời có thể bị ruồng 

bỏ. Còn trong gia đình người Do Thái thì ý niệm tôn trọng sự sống luôn được nêu 

cao một cách sâu sắc.  

Nghiên cứu về đời sống xã hội vào thời kỳ đó giúp chúng ta nhận biết được các 

vấn đề sau :  

 - lương thực thực phẩm, 
 - y trang y phục, công ăn việc làm, 
 - nơi ăn chốn ở ..:v...v… 

 

 Lương thực thực phẩm  

Một trong những thức ăn cơ bản là bánh, được chế biến theo hình những chiếc 

bánh giẹp, và được nướng trên lửa than. Chúng ta cần lưu ý là có một số thức ăn 

mà dân Hê-bơ-rơ không được phép dùng (Lê-vi-Ký, Phục truyền Luật lệ Ký). 

Ở đây chúng ta không đề cập tới chiều kích thuộc linh của những sự cấm đoán 

ấy, nhưng chúng ta có thể nêu ra vài động cơ thực tế đã dẫn tới việc hình thành 

lệnh cấm đoán này : 

 - một số thức ăn không được phép dùng vì khí hậu nóng bức, 

- một số khác vì có thể tạo cơ hội cho sự mê tín dị đoan và các hành vi thờ 

lạy hình tượng,  

- sau cùng, có một số thức ăn bị cấm đoán để tránh sát hại các loài thú vật 

rất cần thiết cho ngành canh tác, nông nghiệp, như ngựa, lừa ..v...v… 

 

Thức uống thông thường của người Hê-bơ-rơ là nước và sữa. Họ trồng nho và 

nấu rượu. Họ có các loại rượu bia nấu bằng lúa mạch. Họ cũng dùng rượu dừa, 

rượu chà là, rượu vả (hay rượu sung), rượu táo, và một loại uống say chế biến 

với sữa lạc đà. 
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-Bữa ăn chính của dân Y-sơ-ra-ên là bữa ăn tối, còn buổi trưa thì ăn nhẹ mà thôi 

(Luc. 14:24 ; Giăng 12:2). Họ có thói quen rửa tay trước khi vào bàn ăn (Mat. 

15:2). 

-Trước khi ăn, họ đều cầu nguyện tạ ơn Chúa. Thức ăn được dọn ra trên tấm nệm 

đơn sơ trải trên đất. Thực khách thì ngồi xếp chân hoặc ngồi trên những chiếc 

đệm nhỏ. Do ảnh hưởng của người La-mã, những chiếc trường kỷ (hay đi-văng) 

đã được dùng để thực khách ngồi trong các bữa ăn (Giăng 13:23 - 25 ; A-mốt  

6:4). Dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa không biết dùng đến các thứ như thìa, đĩa hay nĩa. 

Họ ăn súp hoặc canh bằng cách nhúng các miếng bánh vào đó rồi ăn. 

 

 Cách trang phục  

Từ xa xưa, người Y-sơ-ra-ên đã biết kỹ thuật kéo chỉ dệt tơ và nhuộm len. Họ rèn 

luyện hoàn hảo kỹ nghệ này trong thời gian sống ở Ai-cập (I Sử ký 4:21). Về vải 

lụa, họ chỉ biết khi bị đi đày tại xứ Ba-by-lôn. Màu trắng là màu thời trang nhất 

dành cho các loại trang phục. Về tính chất và hình thức trang phục sử dụng của 

người Hê-bơ-rơ, thì chúng ta còn thiếu các thông tin tư liệu chính xác. 

Có thể là các loại trang phục này có phần nào khác biệt với các loại y phục của họ 

ngày hôm nay. 

-Về giày dép, người Y-sơ-ra-ên thời ấy mang dép xăng-đan với đế bằng da hoặc 

bằng gỗ có dây quấn chung quanh chân. Một trong các công việc của người nô lệ 

phải làm là buộc hay tháo những sợi dây này trên chân người khác (Mác 1:7 ; 

Mat. 3:11). 

Ngày xưa, người phương Đông không biết sử dụng các loại vớ hay bít-tất, do đó, 

có phong tục cấp nước rửa chân cho khách đi đường (Luc. 7:44). 

-Người Y-sơ-ra-ên thường đội trên đầu một chiếc mũ nhọn, cũng có khi vấn trên 

đầu những chiếc khăn xếp có hình dạng khác nhau, hoặc những chiếc khăn 

choàng quấn nhiều vòng quanh đầu. Những chiếc mũ hay khăn quấn này không 

bao giờ được bỏ ra, trong đền thờ cũng như trước mọi người, vì đây là biểu hiệu 

của sự tôn trọng. 

-Người Hê-bơ-rơ cũng để râu và dành cho nó một giá trị rất lớn, vì đây là dấu hiệu 

của những người tự do (Lê-vi Ký 19:27 ; II Sam. 20:9). 

-Người Y-sơ-ra-ên chăm sóc rất tốt mái tóc của mình vì đối với họ, bị hói đầu là 

một sự xấu hổ hay ít nhất cũng là một sự bất lợi (II Các Vua 2:23). 

-Họ có thói quen xức tóc và râu với một loại dầu thơm đặc biệt (Mat. 6:17 ; Luc. 
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7:46). 

 

e) Các hình thái tu từ  

Tu từ học là nghệ thuật sử dụng các nguyên tắc để phát biểu một cách đúng chuẩn 

mực và  hiệu quả, nghĩa là có tài hùng biện.  

Hình thái tu từ gồm có những cú pháp giúp diễn tả ý tưởng một cách sinh động 

nhất. Dù không nhất thiết phải hiểu hết những danh từ mà các nhà ngữ pháp dùng 

trong các hình thái tu từ, nhưng chúng ta cũng cần phân biệt sự khác nhau giữa 

các hình thái tu từ này.  

Phép « chuyễn nghĩa » hay nói rõ là « tu từ pháp » là cách sử dụng một từ ngữ 

theo một nghĩa không giống với nghĩa gốc thường dùng của nó. 

Ví dụ : động từ « bénir / chúc phước »  chính xác trong tiếng Hi-bá-lai có nghĩa là 

« quỳ lạy, quỳ gối thờ lạy ». Tuy nhiên, theo dòng thời gian, động từ này trong 

ngôn ngữ tôn giáo lại mang một ý nghĩa khác, và có nghĩa là «nói điều tốt lành», 

từ đó dẫn tới ý nghĩa «truyền đạt sự tốt lành» hay «chúc phước ». 

« Phép nói ẩn dụ » hay « sự nhận ra » được dùng khi có một chút gì đó giống 

nhau giữa vật thể hay đối tượng và từ ngữ chỉ về điều khác mà người ta muốn 

nói.  

Các trường hợp ví dụ :  

- Sáng thế Ký  49:9 : Kinh Thánh viết : « Giu-đa là một sư tử tơ ». 

- Giăng 15:1 : Chúa Giê-su nói về mình : « Ta là gốc nho thật », và nói về chúng 

ta : « các ngươi là nhánh nho ». 

- I Cô-rinh-tô 3:9 : Sứ đồ Phao-lô đã viết thư cho tín hữu thành Cô-rinh-tô : « Anh 

em là ruộng của Đức Chúa Trời cày,  nhà của Đức Chúa Trời xây ». 

Cách dùng một từ thay cho một từ khác gọi là « phép hoán dụ » ; nó được sử 

dụng khi không có sự giống nhau giữa các vật thể hay đối tượng, nhưng lại có 

một ý nghĩa khá tương hợp giữa đối tượng và từ ngữ chỉ về điều muốn nói. 

Ví dụ :   

- I Cô-rinh-tô 11:27 : chữ « chén » ở đây không chỉ về dụng cụ chứa đựng, mà 

chỉ về những gì nó chứa đựng. 

- Thi thiên 16:9 : từ « xác thân » ở đây là nói về thân thể ; từ này cũng có thể chỉ 
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về loài người. 

Khi mối liên quan này không thể được nhìn thấy hoặc không có trong ý nghĩ, thì 

người ta dùng lối nói « hoán dụ ». 

Ví du : Trong Giăng 13:8, Chúa Giê-su nói : « Nếu không để Ta rửa, con sẽ 

không có phần gì với Ta cả … » 

Có khi gặp phải những câu văn trọn vẹn và những văn đoạn dài mang một ý nghĩa 

hình bóng, trong trường hợp này, chúng ta cần phân biệt yếu tố « phúng dụ » (lời 

nói bóng) của « ngụ ngôn » và yếu tố về « ý nghĩa bí ẩn » của « biểu tượng ». 

 Lối nói « phúng dụ » là một sự tổng hợp các câu chuyện ẩn dụ được sắp xếp 

chu đáo,  mà bên cạnh cái ý nghĩa tự nhiên bình thường của chúng còn đòi hỏi 

phải có một sự diễn giải về tâm linh hay đạo đức. Vậy, lối nói phúng dụ cần phải 

giữ tính chất thuần túy, nghĩa là về nguyên tắc, nó không được chứa đựng một từ 

nào khả dĩ trực tiếp làm cho người ta đoán ra trước được câu chuyện. Tuy nhiên, 

trong vài trường hợp, có thể có sự phối hợp, nghĩa là lối nói phúng dụ có thể dùng 

một từ ngữ hay thành ngữ nào đó để tiết lộ ý nghĩa thực tế và sâu xa của câu 

chuyện. Ví dụ : Thi thiên 80 

 Ngụ ngôn (hay ẩn dụ)  là một lối nói phúng dụ được trình bày dưới dạng các 

câu chuyện kể : 

 - Ngụ ngôn về người con trai lạc mất      :          Luc. 15. 

 - Ngụ ngôn về đồng tiền lạc mất    :  Luc. 15. 

 - Ngụ ngôn về con chiên lạc mất    :  Luc. 15. 

 

Các sách Tin Lành chứa đựng rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn, và mỗi câu chuyện 

đều mang ý nghĩa dạy dỗ sâu xa. 

Ví dụ : Mat. 13 : câu chuyện ngụ ngôn về người gieo giống và các mảnh đất. Ở 

đây, chúng ta thấy có một chuỗi câu chuyện ngụ ngôn hay ẩn dụ mang ý nghĩa 

dạy dỗ thuộc linh vô cùng sâu sắc. Và Chúa Giê-su đã giải thích cho các môn đồ 

hiểu rõ ý nghĩa của các câu chuyện Ngài kể. Bốn mảnh đất chỉ về bốn trạng thái 

tấm hồn loài người. Hạt giống chính là Lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su kể câu 

chuyện ngụ ngôn này để nói lên phản ứng của tấm lòng con người khi nghe được 

Lời Ngài.  

 Lối nói phúng dụ lịch sử, tức là đưa ra một hình ảnh có chủ ý ứng dụng liên 

quan đến các biến cố lịch sử (Các Quan Xét 9:6-21). Ở đây, chúng ta thấy có câu 

chuyện ngụ ngôn về các cây rừng nói chuyện với nhau về một vị vua (II Các Vua 



TRANG 14 

14:9 ; II Sử ký 25:18). 

 Lối nói bí ẩn (lối nói đố)  là một hình thái phúng dụ với ý nghĩa chủ ý được giấu 

kín (Các Quan Xét 14:14). Khi sự tương đồng không thấy có trong các danh từ, 

mà chỉ có trong các sự kiện,  thì người ta dùng từ « hình bóng » để bổ sung thêm 

nghĩa bóng cho vật thể hay con người vốn đã có giá trị và ý nghĩa riêng của mình. 

 Lối dùng hình bóng, là một thể loại ẩn dụ không bằng lời nói, mà bằng hành 

động. Nó kết hợp một ý nghĩa thuộc linh vào với nghĩa đen. 

 Lối dùng biểu tượng, là một thể loại hình bóng hướng lui về giá trị đã qua. Trong 

khi bản chất của lối nói hình bóng là hướng ý nghĩ về tương lai, thì trái lại, lối dùng 

biểu tượng là để khơi dậy lại ký ức về những sự việc đã qua, hoặc hơn thế nữa, 

nó giúp nói lên, dưới hình thức ngoại tại và cụ thể, tính cách trường tồn của những 

lời hứa và các phước hạnh thiêng liêng của Đức Chúa Trời. 

Do đó, phép báp-têm chính là một biểu tượng. 

- dấu hiệu hữu hình và cụ thể về quyết tâm kết ước và đi theo Đức Chúa 

Trời của Cơ-đốc nhân. 

- dấu hiệu cụ thể về quyết tâm của người tín đồ đồng chôn đồng chết với 

Đấng Christ.  

- dấu hiệu hữu hình về Cơ-đốc nhân quyết tâm từ bỏ đời sống cũ để sống 

đời sống mới trong Đấng Christ... 

- lời chứng cụ thể và tỏ tường về sự nên thánh của tấm lòng Cơ-đốc nhân. 

Bánh và rượu trên bàn Tiệc Thánh cũng là các biểu tượng về thân và huyết của 

Chúa Giê-su. 

Trong khi đó, Lễ Vượt Qua vừa là một biểu tượng, vừa là một hình bóng. Một biểu 

tượng, vì sự cử hành lễ này là để nhắc cho dân Hê-bơ-rơ nhớ lại một sự giải cứu 

đã qua ; một hình bóng, vì lễ này chỉ về một sự giải cứu lớn hơn nữa ở ngày mai. 

f) Chiếu kích thuộc linh  

Trạng thái tâm trí của người học Kinh Thánh cần được Đức Thánh Linh thăm 

viếng. Điều thiết yếu là trong công việc nghiên cứu tìm hiểu Lời Chúa, chúng ta 

phải giữ một thái độ khiêm nhường và cung kính. Chúng ta cần có một tinh thần 

tìm kiếm và đầu phục Thánh Linh Đức Chúa Trời. Đề nghị này có thể trông như 

hơi thừa nhưng thực sự vô cùng cần thiết. Vả lại, đây chính là nguyên tắc dành 

cho tất cả các môn khoa học. Con người cần được Đức Chúa Trời chỉ dạy một 

cách đặc biệt, không phải vì những sự khó khăn của ngôn ngữ Thánh kinh, mà vì 
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nếu không có sự hướng dẫn từ trên cao thì con người không thể hiểu được các 

chân lý thuộc linh nhiệm mầu.  

Kinh Thánh ban cho chúng ta một nguyên tắc cơ bản do chính Chúa Giê-su đặt 

ra : « Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, 

thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. » Giăng 3:3. Người ấy chẳng 

những không thể vào nước Đức Chúa Trời, mà sự hiểu biết còn bị che khuất đối 

với họ khiến họ không nắm được các nguyên tắc của ngôi nước Ngài.  

Muốn am hiểu Kinh Thánh, chúng ta cần có lòng yêu mến Ba Ngôi Đức Chúa Trời 

– Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh – và sống tương giao 

gắn bó với Ngài.  

(Xem  Mat. 11:25 và Giăng 7:17) 

Những người đã viết ra ý nghĩ của Đức Chúa Trời là những con người thiêng 

liêng, được tái sinh và yêu mến Đức Chúa Trời. Do đó, để hiểu được những gì họ 

muốn nói, chúng ta cũng cần phải sống trong mối tương giao như của họ với Đức 

Chúa Trời : I Côr. 2:11-15. 

Ví dụ : vì chưa trải nghiệm được sự ăn năn, có vài người bình giải Kinh Thánh đã 

giải thích sai lệch về sự kêu gọi mà Chúa Giê-su hay sứ đồ Phi-e-rơ đã ban ra : 

« hãy ăn năn hối cải » : Công vụ. 2:38. 

Họ giải nghĩa sự kêu gọi này với cách nói như sau : « hãy làm hay có hành động 

sám hối đi ». Nhưng với ai đã trải nghiệm sự ăn năn này, thì người đó ắt hẳn hiểu 

rõ và có thể giải thích nó một cách đúng đắn, chính xác hơn. 

Một ngày nọ, có một người phát biểu như thế này : « Kinh Thánh mà không có 

Thánh Linh thì có khác gì một mặt của mặt trời đặt trước ánh sáng của mặt trăng ». 

4° - Các Nguyên tắc Cơ bản của môn Giải Kinh  

a) Điều cần yếu là phải hiểu các danh từ trong ý nghĩa thông thường của chúng. 

Tuyệt đối không được gán cho một từ một cái nghĩa không phải là của nó. Đọc 

Kinh Thánh, đòi hỏi chúng ta phải am hiểu ý nghĩa của các từ. Khi Kinh Thánh nói 

về sự hóa bánh ra nhiều (Giăng 6), chúng ta cần phải chấp nhận ngay cái sự kiện 

thực tế là Đức Chúa Giê-su quả thật đã hóa bánh ra nhiều và, thông qua các môn 

đồ, đã phân phát cho đoàn dân đông dùng. Nếu như chúng ta, bằng cách cố gắng 

gán cho hành động của Chúa Giê-su một ý nghĩa tinh thần hay thuộc linh mà thôi, 

với ý đồ bác bỏ cái phép lạ đã làm cho cả đoàn dân đông no lòng, thì niềm tin của 

chúng ta sẽ trở thành vô cùng lệch lạc, tệ hại. Bởi vì, thực tế cho thấy đoàn dân 

đã được nuôi ăn thật no nê và dư thừa. (Giăng  6:26). 
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Phép lạ xảy ra trong tiệc cưới ở Ca-na (Giăng 2) nói về nước được hóa thành 

rượu. 

Nếu có lòng tin vững chắc, và cho dù chúng ta không thích rượu chè, chắc hẳn 

chúng ta phải công nhận về việc Chúa Giê-su đã ban phép lạ hóa nước thành gần 

700 lít rượu với chất lượng vượt cao hơn mức dự kiến của người chủ bàn tiệc 

cưới.  

b) Chúng ta cần xem xét các từ cũng như các thành ngữ theo ý nghĩa ‘lo-gíc’ của 

câu văn. 

Câu văn diễn đạt một ý tưởng. Các từ ngữ được sử dụng theo ý tưởng muốn nói. 

Khi nghiên cứu một mẫu chuyện ẩn dụ, chúng ta cần nhận thức rằng yếu tố ẩn dụ 

chính là ý tưởng được chứa đựng trong câu văn hay câu chuyện.  

Các trường hợp điển hình : 

- Chúa Giê-su tự giới thiệu mình như  là cánh cửa của nước Đức Chúa Trời. Ngài 

phán : « Ta là cái cửa ». Nếu bỏ qua các ý muốn nói của Chúa Giê-su chung 

quanh lời tuyên bố này, thì  nhà bình giải vụng về thiếu ý thức  có thể bị lôi cuốn 

để nhận định về Đấng Christ như một cánh cửa vật chất hữu hình. Nhưng may 

mắn thay, chính trực giác hay khả năng phán đoán giúp chúng ta tránh khỏi sự sai 

nhầm này. Bởi vì, nếu trong suy luận mà chúng ta cho rằng Chúa Giê-su là một 

cánh cửa hữu hình, thì chúng ta sẽ nhanh chóng rơi vào một hình thái của phiếm 

thần luận, tức chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong tất cả các cánh cửa. 

Thánh Augustin có viết : « Một khi ý nghĩa tỏ tường của Kinh Thánh tương hiệp với 

lương tri (hay khả năng phán đoán), thì bạn không nên tìm kiếm một lý giải nào 

khác." » 

- Giải thích này cũng thể dùng cho Giăng 15  khi Chúa chúng ta nói rằng “Ta là 

gốc nho”, còn chúng ta là nhánh nho. Thật là một sai nhần nghiêm trong nếu ở 

đây người tín đồ tự coì minh là một gốc nho. 

- Một ví dụ khác  có thể được rút ra từ sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô dành cho tín 

hữu thành Rô-ma (Rô-ma 1:1). Phao-lô động viên khích lệ tín hữu ở Rô-ma (tức 

La-mã) hãy dâng thân thể mình làm một của lễ sống. Nếu tinh thần câu văn không 

được hiểu đúng và tôn trọng, thì người ta sẽ có thể thấy đây là một sự khích động 

để hiến tế bằng chính thân xác mình, hoặc giả nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô cổ vũ tín 

hữu Rô-ma đem dâng vào tay Đức Chúa Trời những chi thể vật lý của họ để chúng 

được trở thành công cụ cho sự công bình. Không phải vậy đâu, ở đây không hề 

có một sự khích động nào về việc hiến tế bằng thân xác con người !  

c) Cần phải chấp nhận các từ thuật cũng như các câu văn theo đúng ý nghĩa hữu 
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lý của bối cảnh và những yếu tố liên hệ chung quanh. 

Việc chữa lành mầu nhiệm dành cho kẻ bị mù từ thuở mới sinh là một trường hợp 

điển hình. Con Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ này một cách khá khác thường. 

Ngài dùng bùn thoa vào mắt kẻ khốn khổ. Về phía Đức Chúa Trời, thì sự dùng 

bùn ở đây mang ý nghĩa của một thông điệp đặc biệt. Tuy nhiên, chât bùn tự nó 

đâu có một công năng chữa trị gì. Như vậy, nếu đem áp dụng sự sử dùng bùn 

trong bối cảnh can thiệp của Chúa Giê-su để thực hiện một số trường hợp chữa 

trị vật lý, thì sẽ là điều phản tác dụng và trái với ý nghĩa dạy dỗ đích thực của văn 

đoạn Kinh Thánh (Giăng  9). 

Một câu duy nhất thì chẳng thể nói lên điều gì, khi nó bị tách ra khỏi văn đoạn của 

nó. Chẳng hạn như khi Đấng Christ đáp lại sự chất vấn của thầy dạy luật : « hãy 

đi, làm theo như vậy », ấy là Ngài khuyên bảo phần tử tôn giáo này hãy sống 

theo bài học của câu chuyện ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân lành (Luc. 10:37). 

Ở đây, rõ ràng là lời khuyên bảo của Chúa Giê-su gắn liền chặt chẽ với sự dạy dỗ 

mà người ấy vừa mới nghe. Ap dụng lời mời gọi của Chúa Cứu Thế cho một tình 

huống khác cũng có thể dẫn tới một hậu quả lệch lạc. Do đó, cần phải tuyệt đối 

tôn trọng ý nghĩa của câu Kinh Thánh được viết ra. Thực vậy, đôi khi toàn bộ một 

câu cũng chưa đủ để xác định ý nghĩa của một từ, mà chúng ta còn cần phải phân 

tích tìm hiểu câu văn kế trước cũng như đoạn văn tiếp sau. 

 Người ta thấy có những từ hoặc văn đoạn được chính các trước giả giải thích 

về ý nghĩa. 

Trước giả Phúc âm giải thích cho chúng ta biết lý do tại sao những người Pha-ri-

si (các phần tử Do Thái giáo cực đoan) có phong tục rửa tay trước khi ăn. 

 Cũng có trường hợp một ý niệm chung cần phải được hiểu theo một nghĩa riêng 

hay thậm chí một nghĩa có giới hạn. 

Trường hợp này cần được xác định bởi chính bối cảnh của sự việc.  

Ví du : từ « con người » :  

 - nghĩa chung hay tổng quát, chỉ về loài người. 

 - nghĩa hạn chế, chỉ về một cá nhân. 

 

Đây là đường lối phân tích khôn ngoan giúp chúng ta xác định được sự khác biệt 

giữa nữ giới nói chung và cá nhân người nữ nói riêng  (I Ti-mô-thê 2:13-15). 
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d) Chúng ta cần nghiên cứu để biết rõ về mục đích cũng như đối tượng tiếp nhận 

của bức thông điệp. 

Người học Kinh Thánh cần nắm rõ mục đích và đối tượng tiếp nhận thông điệp. 

Không làm tốt khâu này, có thể dẫn tới nguy cơ hiểu sai nội dung của thông điệp, 

từ đó phát sinh một sự nhầm lẫn sâu xa đến độ thực tế hiểu cách lệch lạc về Lời 

Đức Chúa Trời. 

Nguy cơ ứng dụng Kinh Thánh sai trật là một thực tế. Ngay giữa những vị trưởng 

lão của Hội Thánh đầu tiên cũng đã thấy có một xu hướng cực đoan muốn thuộc 

linh hóa tất cả các khúc Kinh Thánh, đặc biệt là những câu truyện kể trong Cựu 

Ước. Nghĩ rằng dân tộc Y-sơ-ra-ên không còn chỗ đứng nữa trong chương trình 

kế hoạch của Đức Chúa Trời, họ đã ứng dụng các lời hứa dành cho dân Hê-bơ-

rơ vào cho thành phần được hưởng phước của Giao ước Mới. Cũng chính vì vậy, 

họ cho rằng các từ ngữ như « Si-ôn », « Giê-ru-sa-lem », « Y-sơ-ra-ên » hay « Gia-

cốp »....là đồng nghĩa với từ « Hội Thánh. » 

Vì cớ hiểu sai rằng Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân Do Thái, cho nên họ tự nhận về 

phần mình được thừa hưởng những lời hứa vốn dành cho Y-sơ-ra-ên.  

Để tránh hiểu sai thông điệp của Đức Chúa Trời, chúng ta cần xác định đối tượng 

hưởng lợi của lời hứa thiêng liêng cũng như đối tượng của sự quở trách. Đức 

Chúa Trời đã lập một giao ước với Đa-vít, và trước đó nữa, với Ap-ra-ham. Có 

các điều khoản giao ước được thiết lập một cách rõ ràng. Và giao ước này cũng 

đã được thiết lập với hậu duệ của Gia-cốp. Không tôn trọng các đối tượng tiếp 

nhận của Lời Đức Chúa Trời, có nghĩa là đi vào một vùng đất của sự hỗn độn lẫn 

lộn hoàn toàn. Có những lời hứa khác dành cho Hội Thánh. Đức Chúa Trời có các 

chương trình kế hoạch dành cho đám dân được Ngài cứu chuộc. Thân phận của 

Hội Thánh, trong hiện tại cũng như ở tương lai, liên quan đặc biệt tới thành phần 

cấu tạo nên Hội Thánh. Đọc kỹ sách Khải Huyền, chúng ta sẽ nhận biết rõ về hành 

động của dân tộc Y-sơ-ra-ên cũng như về sự có mặt của một đám rất đông người 

được cứu chuộc đến từ hết thảy các quốc gia dân tộc trên thế giới. 

Có một trường hợp điển hình khác cần lưu ý. Rõ ràng việc tuân giữ ngày Sa-bát 

là phong tục truyền thống của dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta thấy những giáo trưởng 

hay tộc trưởng ngày xưa không bao giờ giữ ngày Sa-bát. Có thể nói rằng, trong 

thời gian 2500 năm trước khi Luật Pháp được ban hành, không có một người nào 

của Đức Chúa Trời đã được kêu gọi phải giữ một nghi thức như thế. Vậy, ngày 

Sa-bát là một pháp lệnh dành riêng cho Y-sơ-ra-ên mà thôi. 

e) Rất cần thiết phải tham khảo hết thảy các văn đoạn có liên hệ song song với 

cùng một chủ đề. 

Kinh Thánh tự giải thích bởi Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh không bao giờ có một 
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sự mâu thuẫn nào. Đây là nguyên lý cơ bản, đơn sơ, hữu lý và hợp thức. Những 

điều thuộc về Đức Chúa Trời chỉ có thể hiểu được qua sự vùa giúp của Thánh 

Linh Đức Chúa Trời. (I Cô-rinh-tô 2:10-13). 

Chỉ có bằng cách này, người ta mới có thể đạt tới sự am hiểu một số văn đoạn 

Kinh Thánh nói riêng, và đồng thời tới sự xác quyết về giáo lý Thánh Kinh liên hệ 

đến Niềm Tin và đời sống tinh thần đạo đức nói chung. 

Một giáo lý chỉ được coi là thuần hợp Thánh Kinh khi nó chứa đựng và duy trì 

được tất cả những gì Thánh Kinh phán dạy.  

Một trách vụ chỉ thực sự được coi là thuần hợp Thánh kinh khi nó chứa đựng một 

động cơ sinh động và duy trì được tất cả những điều qui định và giáo huấn của 

Lời Đức Chúa Trời. 

Đây là nguyên tắc để nghiên cứu Kinh Thánh cũng như để tìm hiểu những công 

việc của Đức Chúa Trời trong cõi thiên nhiên vũ trụ. Trước hết, người ta cần phải 

xem xét từng sự việc với một tinh thần tuyệt đối không có thành kiến hay định kiến. 

Mỗi sự kiện hay hiện tượng cần được phân tích chi li, và những « chi tiết » liên 

quan đều phải được nghiên cứu theo chiều sâu. Kế đến, cần phải sắp xếp phân 

loại những nhận xét thu lươm được rồi đem so sánh những hiện tượng giống nhau 

và không giống nhau, từ đó, rút ra những kết quả được gọi là các qui luật chung. 

Nghiên cứu các đề tài Thánh kinh hay các vấn đề giáo lý đòi hỏi phải dựa vào tất 

cả những câu, những đoạn Kinh Thánh có liên hệ xa gần tới các đề tài và các vấn 

đề đó. 

Mục đích của môn  học này là để nghiên cứu và trình bày những gì Kinh Thánh 

dạy theo một hình thức có hệ thông và nhất quán. Phương pháp hữu hiệu là trước 

hết phải nêu ra lời tuyên phán của Kinh Thánh, kế đó tóm lược nội dung bằng một 

câu chính xác, rõ ràng. Sau cùng, đưa ra một sự bình giải phù hợp. Như vậy, đầu 

tiên phải là sự phân tích để tiếp theo đó đi đến một sự tổng hợp hữu lý. 

Phương pháp này có tên là phương pháp qui nạp, nghĩa là tiến hành theo cách 

qui nạp, một đường lối lập luận đi từ cái riêng đến cái chung. 

f) Một qui định quan trọng ở môn giải kinh, đó là phải biết công nhận những mặt 

hạn chế trong sự khôn ngoan của chúng ta.  

Lý trí loài người không thể giải thích hay hiểu hết các điều bí ẩn và mầu nhiệm của 

Kinh Thánh đâu. 

Đôi lúc chúng ta cần phải mạnh dạn để có thể phát biểu rằng : "thật tình, điều ấy 

tôi chưa hiểu !" Một số lời Chúa vẫn còn ẩn kín, và có một số các câu chuyện quá 

kỳ diệu, mầu nhiệm đến mức độ chúng ta không thể giải thích theo lý trí của mình, 
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mà chỉ có thể đơn thuần đem lòng tin tưởng thôi. 

 - 10 tai vạ đổ xuống xứ Ai-cập, 

 - những phép lạ của Chúa Giê-su… 

 

Nhà lý luận có thể thất bại trong nỗ lực diễn giải của mình vì ông ta không nhận là 

mình không hiểu mà cứ muốn tìm cách lý giải đến cùng, để rồi cuối cùng chỉ mang 

lại những sự giải thích lệch lạc, mâu thuẫn.  

Và rồi, vì không thể đưa ra những sự giải thích hợp lý, nhà lý luận sẽ nói rằng có 

một số biến cố hay sự kiện chỉ là những câu chuyện hoang đường, chứ không 

phải có thật trong lịch sử. 
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- PHẦN PHỤ LỤC - 

                                   - Tâm quan trọng của BỐI CẢNH hay NGỮ CẢNH - 

 

Các mối nguy hiểm và những lời khuyên  

 

 1) ... đừng bao giờ bỏ quên bối cảnh hay ngữ cảnh.   

 

 2) ... bối cảnh là nền tảng để giải thích một câu hay một khúc Kinh Thánh.  

 

 3) ...bối cảnh cũng giúp chúng ta hiểu về "dòng tư tưởng" của tác giả. 

  

4) ...nghiên cứu một câu hay một văn đoạn KinhThánh thì cần phải nắm bắt 

những gì xảy ra ở trước cũng ở sau các phần Kinh thánh ấy. 

 

 5) ...đừng bao giờ bỏ qua các yếu tố hiển nhiên, cho dù nó có nhiều. 

 

6) ...trước khi nghiên cứu một bối cảnh, người giải kinh cần có một kiền 

thức tổng quát về Kinh Thánh. 

 

7) ...người giải kinh phải nắm rõ nội dung tổng quát của quyển sách trong 

đó  có câu hay văn đoạn Kinh Thánh cần nghiên cứu. 

 

8) ...Điều QUAN TRỌNG : người giải kinh bao giờ cũng phải đọc và nghiên 

cứu Kinh Thánh mỗi ngày. 

 

"Không điều gì có thể thay thế cho việc cá nhân thường xuyên và trường 

kỳ nghiên cứu về LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI !"      Amen. 
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CÁC NGUYÊN TẮC GIẢI KINH BẮT ĐẦU TỪ BỐI CẢNH  

 

1)  Nhận xét  kỹ về bối cảnh gần nhất : trước và sau văn đoạn Kinh thánh. 

 

2) Nhận xét  kỹ về tất cả mọi yếu tố song hành trong cùng quyển sách đang nghiên 

cứu và các tư liệu của văn đoạn được diễn giải, đồng thời tìm hiểu về các mục 

đích và sự phát triển ý tưởng của quyển sách. 

 

3) Nhận xét  kỹ mọi yếu tố hay điểm song hành trong một quyển sách khác nhưng 

được viết bởi cùng một tác giả, hoặc trong những quyển sách của các tác giả khác 

nhau : ở đây cũng phải lưu ý tìm hiểu về các mục đích và ý tưởng đươc phát triển 

trong những quyển sách khác.  

 

4) Khi thấy bối cảnh gần chỉ có một ít giá trị hay ý nghĩa, thì hãy cố gắng tìm kiếm 

những điểm thực sự tương đồng song hành trong cùng giai đoạn hay thời kỳ, hoặc 

của cùng một chủ đề. 

 

5) Lưu ý đến sự kiện này : số lượng tư liệu để diễn giải càng ít, thì nguy cơ bỏ qua 

bối cảnh càng nhiều : một khúc Kinh Thánh mà không có bối cảnh hay ngữ cảnh 

thì chỉ là một tiền đề trống rỗng hoặc một lý do để biện minh mà thôi.  

 

Một thái độ chân thành quan tâm đến bối cảnh sẽ giúp cho người giải kinh có được 

một sự đánh giá đích thực về thẩm quyền của LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. 

 

 

 

 

 


