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GIẢNG THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI KINH 
 
- Giảng theo kiểu phân tích Kinh thánh là giải thích Lời Chúa cách đúng đắn và công bố cách 

hiệu quả sứ điệp của Lời đó nhằm gây dựng tâm linh và thay đổi nếp sống của tín hữu. 
- Người giảng giúp cho tín hữu hiểu được ý nghĩa của lời Chúa cho hoàn cảnh hiện tại của họ. 
- Người giảng đối diện với phân đoạn Kinh Thánh và hoàn cảnh của tín hữu 
- Giải nghĩa Kinh thánh là giải bày Kinh thánh cho tín hữu và giúp tín hữu soi mình trong tấm 

gương của Lời Chúa. 
- Giúp tín hữu nhận biết lẽ thật 
- Một số người giảng chỉ nhấn mạnh đến phân đoạn Kinh thánh nhưng không giúp cho tín hữu 

hiểu được ý nghĩa hữu ích của phân đoạn cho hoàn cảnh của họ. 
- Một số diễn giả khác thì lại nhấn mạnh đến hoàn cảnh hiện tại nhưng không trung thành với 

phân đoạn Kinh thánh. 
 

 
Giảng theo chủ đề 

 
Giảng giải Kinh 

- Người giảng chọn đề tài và quyết định nội 
dung bài giảng 

- Lợi ích trước mắt 
- Dễ thực hiện 

 
- Phân đoạn được diễn giải theo ý người 

giảng. 
- Mất thời gian chọn đề tài 

- Phân đoạn Kinh thánh cung cấp đề tài và 
hướng dẫn nội dung bài giảng 

- Lợi ích lâu dài 
- Đòi hỏi người giảng phải nghiên cứu lâu 

dài.  
- Người giảng phải theo sự hướng dẫn của 

phân đoạn Kinh thánh. 
- Người giảng đôi khi bị bế tắt trong việc 

soạn bài giảng 
 
 Khi giải nghĩa Kinh thánh bạn cần xem xét ba câu hỏi quan trọng sau 
o Tôi có chỉ ra được điều mà phân đoạn Kinh thánh muốn nói? 
o Tôi có sử dụng ngôn từ thích hợp để trình bày cách rõ ràng ý chính của phân đoạn Kinh 

thánh? 
o Tôi có giúp cho tín hữu soi mình trong lẽ thật của Đức Chúa Trời hầu họ có thể sống theo 

lời Chúa? 
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SAU ĐÂY LÀ BẢY BƯỚC 
GIÚP BẠN SOẠN BÀI GIẢNG THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI KINH 

 
Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng quyền năng cho đời sống và chức vụ của người giảng lời 

Chúa đến từ mối tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Ân điển và quyền năng của Đức 
Chúa Trời tuôn đổ khi con dân Chúa cầu nguyện. Người giảng phải chứng tỏ sự nhờ cậy Chúa 
của mình bằng đời sống cầu nguyện riêng tư và hiệp nguyện với anh em. Đây là điều quyết định 
trong việc hình thành nên những người giảng lời Chúa cách có quyền năng cho hội thánh của 
Đấng Christ. 

 
Cầu nguyện khẩn thiết phải định hình cuộc đời và chức vụ của người giảng Kinh thánh nếu 

người ấy muốn chức vụ của mình được sự xức dầu. Người giảng phải cầu nguyện cho nhu cầu 
của tín hữu. Khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện thì những rào cản sẽ bị đánh hạ, đời sống 
con dân Chúa sẽ thay đổi, và tội nhân sẽ được cứu. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng đáp lời 
cầu xin; người giảng sẽ tiến lên trong quyền năng của sự cầu nguyện.  
Giăng 15:5-8; Công vụ 1:8-14, 2:42, 4:23-31, 11:5, 13:3, 14:23 (trích & hiệu đính từ 12 Nguyên 
Tắc Nhân Cấp Hội Thánh). 
 
 

Từ phân đoạn Kinh Thánh đến bài giảng 
 

 

 
 
Bước 1: Nghiên cứu phân đoạn-  Phần da thịt của phân đoạn 
 Giới thiệu cho học viên phần quan trọng của tiến trình nghiên cứu một phân đoạn.  
 Cung cấp những chìa khóa để tìm ra ý nghĩa của phân đoạn.  
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 Đặt nền tảng cho việc nghiên cứu nghiêm túc nhằm nhận thấy được cách chính xác 
những điểm mà Kinh thánh muốn nói với chúng ta. 

 
Bước 2: Phân chia cấu trúc của phân đoạn- Phần bộ xương của phân đoạn 
 Bước quan trọng của tiến trình soạn bài giảng là hiểu được trước giả Kinh thánh đã viết 

nên phân đoạn đoạn này như thế nào.  
 Dựa trên điều này, chúng ta không chỉ giảng điều trước giả đã trình bày mà còn nhấn 

mạnh ông đã trình bày điều đó như thế nào.  
 Bước 2 cung cấp cơ sở cho việc tìm ra cấu trúc của phân đoạn để bạn có thể tóm tắt sự 

dạy dỗ của từng phần trong phân đoạn đó. 
 
Bước 3: Ý chính của phân đoạn-Trái tim của phân đoạn 
 Trái tim quan trọng đối với con người thế nào thì ý chính cũng có vai trò như thế đối với 

phân đoạn (sau này đối với bài giảng).  
 Bước 3 giúp bạn phát hiện ra sự dạy dỗ chính của phân đoạn, điều mà phân đoạn muốn 

trình bày. 
 Phần này có hai đề mục nhỏ: 

 

   
Bước 4: Mục đích của bài giảng-Bộ não của bài giảng 
 Bước này  là bước cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nên bài giảng theo phương 

pháp giải nghĩa phù hợp cho nhu cầu thính giả.  
 Mục đích là bộ não của bài giảng, điểm kết nối quan trọng giữa phân đoạn Kinh thánh và 

bài giảng.  
 Bạn sẽ học cách liên kết mục đích của bài giảng với thính giả. 

 
Bước 5: Ý chính của bài giảng-Trái tim của bài giảng 
 Cũng giống như phân đoạn chỉ có một đề tài/điểm nhấn mạnh thì bài giảng của bạn cũng 

phải chỉ có một đề tài và một điểm nhấn.  
 Ý chính của bài giảng phải có hai ý sinh đôi: “đề tài và điểm nhấn.”  
 Tại đây, ý chính của phân đoạn (bước 3) là kênh truyền tải cho mục đích của bài giảng 

(bước 4).  
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 Đây chính là điểm mà tín hữu sẽ học và áp dụng vào trong đời sống. 
 
Bước 6: Phân chia cấu trúc của bài giảng- Bộ xương của bài giảng 
Trong bước này bạn sẽ xem xét phát triển, sắp xếp thứ tự những phần cho bài giảng.  
Chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau này 
 
Bước 7: Giảng-Phần da thịt của bài giảng 
 Bạn có thể gia tăng hiệu quả của bài giảng thông qua việc sử dụng những ví dụ minh họa, 

ngôn từ và cử chỉ khi giảng.  
 Bạn nên viết ra bài giảng cách chi tiết 

 
 

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 
 

Bước 1: Nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh 
 

 
Xem xét chi tiết của phân đoạn 
Quan sát những thông tin mà Chúa đã đặt trong phân đoạn đó.  
Tất cả những chi tiết của phân đoạn đều quan trọng bởi chúng ta tin vào sự mặc khải của Kinh 
thánh. 
 
Chúng ta cần quan sát điều gì? 

 A. Quan sát bối cảnh 
 Thuật ngữ “bối cảnh” ám chỉ đến những câu Kinh Thánh chung quanh phân đoạn đang 

được nghiên cứu.  
 Tìm hiểu bối cảnh là một trong những công cụ có giá trị nhất của việc nghiên cứu Kinh 

Thánh, nhưng nó thường bị bỏ qua. 
 Khi chúng ta xem xét bối cảnh, chúng ta đang tìm hiểu đề tài hoặc chủ đề của sách, của 

chương, và phân đoạn trong đó có những câu Kinh Thánh mà chúng ta đang nghiên cứu. 
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 Phân đoạn này được trình bày trong hoàn cảnh nào? 
- Bối cảnh của cả Kinh thánh. 
- Bối cảnh của cả sách. 
- Bối cảnh phân đoạn.  

Bối cảnh phân đoạn trở nên quan trọng khi trước giả xây dựng ý này dựa trên phân đoạn trước 
đó. 
 

 B. Chúng ta cần quan sát từ ngữ và mối liên hệ giữa những từ ngữ đó. 
o Các từ chìa khóa: chú ý từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại. Thường thì điều này nói lên 

chủ đề. 
o So sánh hoặc tương phản: có điều gì đó giống nhau, hoặc trái ngược nhau không? 
o Sự tiến triển của một ý tưởng: có ý tưởng nào được xây dựng trên một ý tưởng khác 

không?  
o Chúng có được nối kết với các ý tưởng khác như một mắc xích không? 
o Các động từ: có hành động nào không? Có mệnh lệnh nào mà chúng ta phải tuân theo 

không? 
o Các liên từ: Thông thường liên từ “nhưng” xuất hiện trong trường hợp tương phản, và 

các từ “giống như’ hoặc “như là” có thể nói lên sự so sánh. 
o Minh họa: có hành động nào được mô tả cụ thể không 
o Thể loại văn chương: lịch sử, tiên tri, ngụ ngôn, chân lý dạy dỗ, logic…. 
o Mối liên hệ về thể loại: tất cả chi tiết trong thể loại kể chuyện không thể áp dụng cho 

thính giả ngày nay. Ví dụ câu chuyện Giô-na: chúng ta không áp dụng rằng tín hữu đừng 
nên đi tàu. 

 
 Tìm hiểu ý nghĩa về chi tiết phân đoạn 

A. Nêu lên nhiều câu hỏi 
B. Phân tích câu trả lời  
C. Ý nghĩa áp dụng của câu trả lời  

 
Các câu hỏi quan sát chìa khóa 
Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào? 
 Cần tránh gượng ép Kinh thánh theo ý mình. Hãy tìm hiểu nghĩa đen trước.  
 Bạn có thể sử dụng những tài liệu hỗ trợ nhưng đừng sử dụng quá sớm chúng sẽ ảnh 

hưởng lên tâm trí của bạn. 
 Hãy nhớ rằng sự giải thích của chúng ta không phải là vô ngộ nên chúng ta phải sẵn sàng 

thay đổi khi có những bằng chứng rõ ràng từ Kinh thánh rằng phân đoạn đó có ý nghĩa 
khác hơn. 

 
Phân tích câu trả lời 
1. Kiểm tra tính xác thực của câu trả lời: bạn có thể chân thành cho rằng mình đã đưa ra câu trả 
lời dựa vào những gì trước giả đã trình bày? 
2. Kiểm tra tính hiệp nhất: có mâu thuẫn nào trong câu trả lời của bạn với phần còn lại của phân 
đoạn, của sách và cả Kinh thánh. 
3. Kiểm tra tính rõ ràng: câu trả lời mập mờ hay rõ ràng? Có dễ hiểu không? 
4. Kiểm tra tính trung thực: bạn có gán ép ý tưởng của bạn hay người khác vào đoạn Kinh thánh 
không? 
 
Nên nhớ rằng 
 Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời chỉ sử dụng lẽ thật Kinh thánh để giải phóng người nghe.  
 Bạn sẽ không có năng quyền khi bạn giảng theo ý riêng của mình. 
 Uy quyền của người giảng không xuất phát từ chính người ấy nhưng từ lời Kinh thánh. 
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 Giảng không phải chỉ là cung cấp thông tin mà phải đem đến những bài học áp dụng 
nhằm thay đổi đời sống tín hữu.  

 Sứ điệp chúng ta giảng phải biến đổi lòng người, thách thức tín hữu áp dụng nó vào đời 
sống. 

 Trước hết chúng ta phải sống với lẽ thật 
 Phân đoạn này có bài học nào? 

 
Bước 2: Phân chia Cấu Trúc Phân Đoạn Kinh Thánh 
 Bước 2 xây trên nền tảng bước 1.  
 Bước quan trọng trong tiến trình giải nghĩa: Trước giả Kinh thánh đã viết nên phân đoạn 

đoạn này như thế nào.  
 Dựa trên điều này, chúng ta không chỉ giảng điều trước giả đã trình bày mà còn nhấn 

mạnh ông đã trình bày điều đó như thế nào. 
 Bước 2 cung cấp cơ sở cho việc tìm ra cấu trúc của phân đoạn để bạn có thể tóm tắt sự 

dạy dỗ của từng phần trong phân đoạn đó. 
 Chúng ta dựa vào cấu trúc văn phạm và những gợi ý để tìm ra cấu trúc phân đoạn. 

 
Văn phạm: 

 Cấu trúc văn phạm có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng một phân đoạn. Người ta thường 
không để ý đến văn phạm của câu nhưng nó lại là cơ sở căn bản cho lập luận của trước 
giả và điều ông muốn nhấn mạnh. 

 Gạch dưới những từ quan trọng, những từ được lặp lại. 
 Xem xét cấu trúc của phân đoạn. Sau đó chỉ ra  ý chính, ý phụ của trước giả. 
 Câu trong phân đoạn không phải là cơ sở cho việc định hình cấu trúc phân đoạn. 
 Phải chú ý dấu chấm, dấu phẩy, chấm phẩy. 

Những từ cần chú ý: Bởi vì, cho nên, bằng cách, thông qua, từ đó, khi, bất cứ khi nào, theo như, 
chỉ, chỉ có. 
 
 Đôi khi cấu trúc phân đoạn không thể nhận ra thông qua cấu trúc văn phạm mà thông 

qua: 
- Thay đổi nội dung 
- Giới thiệu chủ đề mới 
- Một ý tưởng nào đó được lặp lại 
- Thay đổi hình thức tuyên bố. 

 
Bốn bước giúp tìm ra ý chính phân đoạn 

o Nhận diện tất cả hình thức văn phạm hay nội dung 
o Tách rời phần chính khỏi phần phụ 
o Hiểu ý nghĩa của những phần chính 
o Thiết lập cấu trúc dựa vào những nội dung chính 

 
 Tóm tắt ý chính của những phần nhỏ trong phân đoạn 

- Đây là công việc rất hữu ích vì nó giúp bạn hiểu được từng phần nhỏ mà bạn đang nghiên 
cứu trong bối cảnh chung của cả phân đoạn, sách, Kinh thánh. 

- Nắm vững đề tài và điểm nhấn 
- Để tóm tắt được phân đoạn thì bạn cần xem lại cầu trúc phân đoạn mà bạn đã phân tích. 
- Tóm tắt ý tưởng những phần chính và liên kết chúng với nhau thành một câu. 

 
 
Bước 3: Ý Chính Của Phân Đoạn 
 Mỗi chương của Kinh thánh được chia thành nhiều phân đoạn. Mỗi phân đoạn đều có ý 

chính của nó.  
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 Từng ý chính có đề tài chính và điểm muốn nhấn mạnh.  
 Người giảng cần phát hiện ý chính phân đoạn. 
 Ý chính là trọng tâm và những ý phụ đan xen quanh ý chính. 
 Nếu không tìm được ý chính thì người giảng không thể mang đến cho tín hữu lẽ thật của 

Lời Chúa. 
 Nhận diện ý chính: Ý chính là một câu tóm tắt ý nghĩa của phân đoạn 

 
Ý chính bao gồm: 

- Đề tài: Trước giả đang nói về điều gì 
- Điểm nhấn : ông nói về điều đó như thế nào 

 
 Dựa vào bước 2 (cấu trúc phân đoạn) người giảng có thể tìm ra ý chính.  
 Ý chính là tổng hợp của những ý phụ. 

 
Bước 4: Mục Đích Bài Giảng—Bộ Não Của Bài Giảng 
1. Mục đích bài giảng ảnh hưởng rất nhiều đến khía cạnh chuẩn bị và giảng.  
a. Phần giới thiệu phải làm rõ ý chính của bài giảng: giúp thính giả biết mình sẽ tập trung vào 
những điểm nào  
b. Ảnh hưởng phần kết luận và áp dụng 
c. Giúp bạn lựa chọn ví dụ minh họa 
d. Giúp bạn đánh giá bài giảng 
e. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành đề tài và ý chính bài giảng 
 
2. Mục đích bài giảng: Dựa vào ý chính của phân đoạn Kinh thánh bạn sẽ giúp cho tín hữu nhận 
biết Chúa muốn họ hiểu và thực hiện điều gì? 
 
3. Liên kết mục đích của phân đoạn với mục đích bài giảng 
a. Mục đích bài giảng có phải là kết quả của việc phân tích và giải thích phân đoạn Kinh thánh? 
b. Mục đích bài giảng có đáp ứng nhu cầu của tín hữu? 
 
Bước 5: Ý Chính Bài Giảng 
Tại đây ý chính của phân đoạn sẽ trở thành ý chính của bài giảng thông qua mục tiêu bài giảng. 
Đề tài: tôi muốn nói điều gì dựa vào ý chính phân đoạn? 
Điểm nhấn: tôi nói về điều đó như thế nào. 
Có thể chuyển mục đích bài giảng thành ý chính bài giảng. 
 
Bước 6: Cấu Trúc Bài Giảng--Bộ Xương Của Bài Giảng 
Giới thiệu: Tựa đề phải tạo ấn tượng cho người nghe. 
Thân bài: Các ý trong bài giảng phải liên kết chặt chẽ với nhau. 
 
Kết luận:  

- Nhấn mạnh lại ý chính. 
- Áp dụng: trình bày cách thức thực hiện rõ ràng cho tín hữu.  
- Tóm lại bằng một câu ngắn gọn quả quyết lẽ thật Kinh thánh. 
- Dùng câu Kinh thánh (câu gốc) để kết thúc bài giảng. 

 
Bước 7: Giảng Lời Chúa–Phần Da Thịt Của Bài Giảng 
 Bạn cần viết ra chi tiết bài giảng mình sẽ giảng vì nó:  

 Giúp bạn nhận thấy những khía cạnh cần được nghiên cứu thêm. 
 Giúp bạn phát hiện ra những ý mới. 
 Giúp bạn ước lượng được độ dài của bài giảng. 
 Giúp bạn nhớ bài giảng cách chi tiết.  
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 Giúp bạn tránh lặp lại những điều đã nói. 
 Giúp bạn tìm ra những ý liên quan từ những sách khác của Kinh thánh. 

 
Dàn bài ví dụ: 

Đề tài bài giảng 
(Ê-phê-sô 4:17-24) 

Giới thiệu 
Thân bài 
Ý chính thứ nhất 
           1.  Ý phụ 
           2. Ý phụ 
II. Ý chính thứ hai 
           1. Ý phụ 
           2. Ý phụ 
III. Ý chính thứ ba 
           1. Ý phụ 
           2. Ý phụ 
C. Kết luận 
Tóm lại những điều đã trình bày 
 
Nguyên tác: Preparing Expository Sermons: A Seven-Step Method for Biblical Preaching 
Tác giả: Ramesh Richard 


