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“20 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào  

trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề  

có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là  

bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” 
 

(2Phi. 1:20-21) 
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1. Lời Kinh Thánh Chỉ Đúng Khi Được Thông Giải Hiệp Theo Ý Chỉ  

  Của Đức Chúa Trời (C. 20) 

“Trước hết, phải biết rõ rằng  
chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được.” 

  

(2Phi. 1:20) 
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  (2)   “ý riêng”: Gr. ἴδιος [idios]  “thuộc phạm vi chủ quan của cá nhân” 

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

  (3)   “giải nghĩa”: Gr. ἐπίλσζις [epilusis]  “giải nén, giải mã” 
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“1 Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả,  
và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em;  

họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình,  
tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình.  

2 Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng,  
và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. 3 Họ sẽ bởi lòng tham mình,  

lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ  
đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.” 

  

(2Phi. 2:1-3) 
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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) 

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra,  
nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động  

mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”  
 

(2Phi. 1:21) 
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  (2)  “cảm động”: Gr. θέρω [phero]  “mang đi”  

  (1)  “lời tiên tri”: Gr. προθηηεία [propheteia]  “lời Kinh Thánh” Sv. C. 20: 

    “lời tiên tri nào trong Kinh Thánh”   

  (3)   “nói”: Gr. λαλέω [laleo]  “bày tỏ ý bằng lời”   
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“Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó,  
ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết  

đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác,  
chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.” 

  

(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! 

“Trước hết, phải biết rõ rằng  
chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được.”  

 

(2Phi. 1:20; Sv. 2Ti. 3:16) 
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2. Phải Có Sự Chuyên Tâm Và Phải Canh Giữ Tấm Lòng Khi Thông Giải 

Lời Kinh Thánh! 

“Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra,  

nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động  

mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” 
  

(2Phi. 1:21; Sv. 2Ti. 2:15) 
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“Trước hết, phải biết rõ rằng  
chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh  

lấy ý riêng giải nghĩa được” 
  

(2Phi. 1:20) 


