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““
2200

  TTrrưướớcc  hhếếtt,,  pphhảảii  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  ttrroonngg  KKiinnhh  TThháánnhh  llấấyy  ýý  

rriiêênngg  ggiiảảii  nngghhĩĩaa  đđưượợcc..  
2211

  VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  llàà  bbởởii  ýý  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  

rraa,,  nnhhưưnngg  ấấyy  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccảảmm  đđộộnngg  mmàà  nnggưườờii  ttaa  đđãã  nnóóii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..”” (2Phi. 1:20-21)  

 

 

 

 

 1. Lời Kinh Thánh Chỉ Đúng Khi Được Thông Giải Hiệp Theo Ý Chỉ Của 

Đức Chúa Trời (C. 20) 

  ““TTrrưướớcc  hhếếtt,,  pphhảảii  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  ttrroonngg  KKiinnhh  TThháánnhh  llấấyy  

ýý  rriiêênngg  ggiiảảii  nngghhĩĩaa  đđưượợcc..”” (2Phi. 1:20) 

 

  (1) “Kinh Thánh”: Gr.       [graphe]  “lời trong Kinh Thánh” 

  (2) “ý riêng”: Gr.       [idios]  “thuộc phạm vi chủ quan của cá nhân” 

  (3) “giải nghĩa”: Gr.          [epilusis]  “giải nén, giải mã” 

 

  ““
11
  DDầầuu  vvậậyy,,  ttrroonngg  ddâânn  cchhúúnngg  ccũũnngg  đđãã  ccóó  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả,,  vvàà  ccũũnngg  ssẽẽ  ccóó  ggiiááoo  ssưư  

ggiiảả  ttrroonngg  aannhh  eemm;;  hhọọ  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  nnhhữữnngg  đđạạoo  ddốốii  llààmm  hhạạii,,  cchhốốii  CChhúúaa  đđãã  cchhuuộộcc  

mmììnnhh,,  ttựự  mmììnnhh  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhủủyy  pphháá  tthhììnnhh  llììnnhh..  
22
  CCóó  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  ssẽẽ  tthheeoo  hhọọ  ttrroonngg  

nnhhữữnngg  ssựự  bbuuôônngg  ttuuồồnngg,,  vvàà  đđạạoo  tthhậậtt  vvìì  ccớớ  hhọọ  ssẽẽ  bbịị  ggiièèmm  pphhaa..  
33
  HHọọ  ssẽẽ  bbởởii  llòònngg  

tthhaamm  mmììnnhh,,  llấấyy  llờờii  ddốốii  ttrráá  kkhhooéétt  aannhh  eemm;;  nnhhưưnngg  ssựự  kkêêuu  áánn  nngghhịịcchh  ccùùnngg  hhọọ  đđãã  

nngghhịị  đđịịnnhh  ttừừ  llââuu  nnaayy,,  vvàà  ssựự  hhưư  mmấấtt  ccủủaa  hhọọ  cchhẳẳnngg  nnggủủ..”” (2Phi. 2:1-3) 

           

 2. Vì Lời Trong Kinh Thánh Vốn Dành Để Bày Tỏ Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời 

Và Chỉ Của Đức Chúa Trời Mà Thôi (C. 21) 

  ““VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  llàà  bbởởii  ýý  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  rraa,,  nnhhưưnngg  ấấyy  llàà  

bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccảảmm  đđộộnngg  mmàà  nnggưườờii  ttaa  đđãã  nnóóii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(2Phi. 1:21) 

 



11_(IV.2) “Phải Tuân Thủ Nghiêm Lời Đức Chúa Trời”   

 

  (1) “lời tiên tri”: Gr.           [propheteia]  “lời Kinh Thánh” Sv. C. 

20: “lời tiên tri nào trong Kinh Thánh” 

  (2) “cảm động”: Gr.      [phero]  “mang đi” 

  (3) “nói”: Gr.       [laleo]  “bày tỏ ý bằng lời” 

 

  ““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) 

 

   

 

 

 1. Phải Giải Nghĩa Kinh Thánh Theo Kinh Thánh Bằng Lời Kinh Thánh Để 

Thấy Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Trên Đời Sống Của Người Theo Ngài!  

 

  ““TTrrưướớcc  hhếếtt,,  pphhảảii  bbiiếếtt  rrõõ  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  ttrroonngg  KKiinnhh  TThháánnhh  llấấyy  

ýý  rriiêênngg  ggiiảảii  nngghhĩĩaa  đđưượợcc..”” (2Phi. 1:20; Sv. 2Ti. 3:16 ) 

 

 2. Phải Có Sự Chuyên Tâm Và Phải Canh Giữ Tấm Lòng Khi Thông Giải Lời 

Kinh Thánh! 

 

  ““VVìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  llàà  bbởởii  ýý  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  rraa,,  nnhhưưnngg  ấấyy  llàà  

bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccảảmm  đđộộnngg  mmàà  nnggưườờii  ttaa  đđãã  nnóóii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(2Phi. 1:21; Sv. 2Ti. 2:15) 


