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““HHããyy  cchhuuyyêênn  ttââmm  cchhoo  đđưượợcc  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

nnhhưư  nnggưườờii  llààmm  ccôônngg  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,    

llấấyy  llòònngg  nnggaayy  tthhẳẳnngg  ggiiảảnngg  ddạạyy  llờờii  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt..””  

(2Ti. 2:15) 

 

 

 

Có lẽ là lời sau đây là sự khái quát hóa tốt nhất cho Thuật Tuyên Kinh theo Kinh Thánh: 

““HHããyy  cchhuuyyêênn  ttââmm  cchhoo  đđưượợcc  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  nnggưườờii  llààmm  ccôônngg  kkhhôônngg  cchhỗỗ  

ttrráácchh  đđưượợcc,,  llấấyy  llòònngg  nnggaayy  tthhẳẳnngg  ggiiảảnngg  ddạạyy  llờờii  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” (2Ti. 2:15) 

Thuật Tuyên Đạo theo Kinh Thánh là một khoa học giúp thông giải Kinh Thánh theo các 

bước thích hợp đối với các loại hình văn chương Kinh Thánh khác nhau trong Kinh 

Thánh. Chẳng hạn, Thi Thiên phải được thông giải khác với cách thông giải Tiên Tri, và 

Châm Ngôn phải được thông giải khác với cách thông giải Luật Pháp trong Ngũ Kinh. 

Mục đích của Thuật Tuyên Kinh là giúp cho chúng ta biết làm cách nào để quan sát, 

thông giải, và áp dụng Kinh Thánh. 

Nguyên tắc quan trọng hàng đầu của Thuật Tuyên Kinh là “Kinh Thánh Phải Được 

Thông Giải Theo Tự Nghĩa1”. “Thông Giải Theo Tự Nghĩa” hàm ý rằng Lời Kinh Thánh 

phải được hiểu theo nghĩa tường minh của chữ đã được bản văn Kinh Thánh sử dụng. 

Kinh Thánh phán theo như đã chép, và Kinh Thánh đã chép theo như Kinh Thánh phán. 

Có nhiều người mắc lỗi không đọc Kinh Thánh theo như Kinh Thánh đã được chép và vì 

vậy mà dẫn đến việc đưa ra những nghĩa không thực sự có trong bản văn Kinh Thánh. 

Tất nhiên là vẫn có những ý nghĩa thuộc linh ẩn sau nghĩa tường minh của bản văn Kinh 

Thánh nhưng điều ấy không có nghĩa là Lời Kinh Thánh luôn mang ẩn nghĩa, và cũng 

không có nghĩa là việc tìm kiếm ẩn nghĩa là mục tiêu duy nhất (hoặc chính) của việc 

thông giải Kinh Thánh. Thuật Tuyên Kinh theo Kinh Thánh giúp chúng ta giữ được sự 

trung tín trong việc tìm hiểu ý nghĩa khách quan ban đầu (vốn có) của bản văn Kinh 

Thánh, tránh được lỗi biểu tượng hóa, phúng dụ hóa bản văn Kinh Thánh là sự gán ghép 

ý nghĩa chủ quan của người thông giải, phủ định tính khải thị thành văn của Đức Chúa 

Trời trong (và qua) bản văn Kinh Thánh. 

                                                 
1
 “Tự Nghĩa”: Nghĩa của chữ. Tự nghĩa phải là nghĩa tường minh, tức nghĩa đã từng được nhận biết một cách phổ cập. Tự nghĩa bao gồm cả nghĩa 

tường minh (nghĩa theo chữ) và ẩn nghĩa (nghĩa mà chữ ám chỉ đến). 
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Nguyên tắc sống còn thứ hai của Thuật Tuyên Kinh là “Bản Văn Kinh Thánh Phải Được 

Thông Giải Hợp Bối Cảnh Lịch Sử, Hợp Cấu Trúc Ngữ Pháp, Và Hợp Nội Hàm Của 

Bản Văn”. “Thông Giải Hợp Bối Cảnh Lịch Sử” hàm ý rằng việc thông giải một bản văn 

Kinh Thánh phải có sự thông hiểu về bối cảnh văn hóa của bản văn, về bối cảnh lịch sử 

khiến dẫn đến sự ra đời của bản văn. “Thông Giải Hợp Cấu Trúc Ngữ Pháp” hàm ý rằng 

việc thông giải phải có sự hiểu biết về các qui luật ngôn ngữ của ngôn ngữ nguyên thủy 

của bản bản văn Kinh Thánh (Hêbơrơ, HyLạp) để hiểu được văn phạm, văn thái của bản 

văn. “thông giải hợp nội hàm của bản văn” hàm ý rằng việc thông giải một bản văn Kinh 

Thánh phải được tiến hành trong sự chú ý về văn mạch của đoạn văn đang được nghiên 

cứu (tại văn) với văn mạch của các đoạn văn đi trước đó (thượng văn), và với văn mạch 

của các đoạn văn đi sau đó (hạ văn) để xác định ý nghĩa nào là hợp luận lý (lôgích) nhất 

cho bản văn đang được nghiên cứu. 

Có một số người nhận thức sai rằng Thuật Tuyên Kinh theo Kinh Thánh làm hạn chế sự 

thông biết Lời Đức Chúa Trời bằng việc “bóp nghẹt” mất sự “khải thị” của Đức Thánh 

Linh qua việc tuân thủ theo các nguyên tắc tuyên kinh. Một sự nhận thức như vậy là một 

sự sai lầm lớn! Mục tiêu của Thuật Tuyên Kinh theo Kinh Thánh, và tác dụng của các 

nguyên tắc tuyên kinh theo Kinh Thánh là giúp cho chúng ta tiến gần nhất đến sự khải thị 

đã được thiết lập sẵn trong bản văn Kinh Thánh. Mục đích của Thuật Tuyên Kinh theo 

Kinh Thánh là giúp bảo vệ chúng ta khỏi các sự áp dụng vô nguyên tắc Lời Kinh Thánh 

là những sự áp dụng phi, phản Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh phán: 

““LLờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  llờờii  ssốốnngg  vvàà  lliinnhh  nngghhiiệệmm,,  ssắắcc  hhơơnn  ggưươơmm  hhaaii  llưưỡỡii,,  tthhấấuu  vvààoo  

đđếếnn  đđỗỗii  cchhiiaa  hhồồnn,,  lliinnhh,,  ccốốtt,,  ttủủyy,,  xxeemm  xxéétt  ttưư  ttưưởởnngg  vvàà  ýý  đđịịnnhh  ttrroonngg  llòònngg”” (Hê. 4:12) 

Thuật Tuyên Kinh theo Kinh Thánh là một khoa học giàu tính nghệ thuật có tác dụng 

giúp cho chúng ta giữ cho “gươm hai lưỡi” của Lời Đức Chúa Trời luôn luôn sắc bén, 

không bị hoen rỉ bởi các sự thông giải bừa bãi, vô nguyên tắc. 

 

 

 

 

 

 


