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II – SỰ GIẢNG LUẬN  

Mục sư Samuel Spring (1745-1819) có để lại câu nói quý báu như sau :  

« Trong Lời Đức Chúa Trời, chúng ta có được một chuẩn mực toàn hảo về tinh 
thần trách nhiệm và đức độ, và nhờ ảnh hưởng của hai yếu tố này mà chúng ta có 
được những nguyên tắc tối ưu để giúp chúng ta đạt tới những nỗ lực cao quý 
nhất. » 

« Là một nhà rao giảng về Lời Đức Chúa Trời, bạn hãy làm hết mình với những 
công việc của mình. » - Phương ngôn của hệ phái Thanh Giáo (Proverbe Puritain) 

Giáo trình # 2 về Sự Giảng Luận  

1° - Phần Mở đầu  

a) Vài điều suy xét về nguyên tắc hành xử  
b) 5 lý do làm giảm thấp giá trị của sự giảng luận  
c) 4 lý do chứng minh cho tầm quan trọng cực kỳ của sự giảng luận   

A – Thông điệp   

a) Định nghĩa  
b) Những yếu tố khác biệt cụ thể   
c) Mối tương quan giữa giảng sư và thông điệp  

 

B – Cơ cấu của sự giảng luận hay bài giảng luận  

Xây dựng bố cục  

1) Tính quan trọng của việc biên soạn một bố cục  
2) Cách xây dựng một bố cục  

Các phần phụ lục  
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1° - Phần Mở Đầu  

a) Vài suy nghĩ về nguyên tắc hành xử  

 Quyền được nói trong Hội Thánh  
 
Những câu Kinh Thánh dưới đây dạy bạn điều gì về quyền phát biểu trong Hội 
Thánh ? Giảng sư có thể có được quyền hạn hay thẩm quyền gì ? Cái gì ban cho 
một cá nhân có quyền nói với kẻ khác ? Bạn có thể tổng hợp đại ý của những câu 
Kinh Thánh này không ? 
 
“Vả, đạo Tin Lành chúng ta đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói 
thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết 
nữa.Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với 
anh em, là thể nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa… » (I Tês. 
1:5, 6a) 
 
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không 
chỗ trách đuợc, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” (II Tim. 2:15) 
 
“Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu 
thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện 
luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi .Vả, tôi tớ 
của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh ; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài 
dạy dỗ, nhịn nhục ... ” (II Tim. 2:22-24) 
 
“Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh 
sạch, nghiêm tran, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ 
thẹn, không được nói xấu chung ta điều chi. ” (Tit 2:7-8) 
 
“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một 
tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như 
kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, 
thiếu thốn, khốn khổ… ” (II Côr. 6:3-4) 
 
“Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như 
vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm 
nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn 
vẹn, hãy hãm cầm cả mình. ” (Gia-cơ  3:1-2) 

 
 
Haddon Robinson, một giáo sư về Giảng luận pháp, có đưa ra nhận xét như sau : 
« Dù chúng ta có mong muốn thế nào, thì giảng sư vẫn không thể tự tách mình ra 
khỏi bức thông điệp. Có ai không từng nghe một anh em tín hữu sốt sắng cầu 
nguyện trước giờ nghe bài giảng, với đại ý : « Xin Chúa giấu vị mục sư bên sau 
cây thập tự để chúng con không nhìn thấy người này, mà chỉ thấy một mình Đấng 
Christ thôi. » Chúng ta cũng đồng ý với tinh thần cầu nguyện như thế, [...] tuy 
nhiên, thử hỏi có chỗ nào để mục sư giấu mình được không ! Ngay cả một bục 
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giảng uy nghi đường bệ cũng chẳng thể giúp cho giảng sư biến đi được. Con người 
tác động đến bức thông điệp. Giảng sư có thể nhỏ nhẹ trình bày một ý tưởng 
Thánh kinh, mà vẫn giữ vô tư như một tin tức từ người trả lời điện thoại, hoặc giả 
bình thản như một mẫu quảng cáo truyền đi từ đài phát thanh, hay cũng có thể trở 
nên như người kích động cho một điều giả ngụy. Cử tọa không nghe một bài giảng, 
nhưng nghe một con người. » [Robinson, p. 24.] 

Chappell : « Dù có tài năng xuất chúng tới đâu, bạn cũng ít có cơ hội đưa dẫn 
những người khác đến cùng Đức Chúa Trời, nếu tấm lòng bạn không phản ánh 
được công việc mà Chúa thường xuyên hành động trong đời sống của bạn. Một 
chức vụ đặt trọng tâm vào ân điển luôn ý thức được rằng những sự cầu nguyện 
của chúng ta cần phải kiên trì bày tỏ và xưng nhận sự vùa giúp của thiên thượng, 
là sức mạnh giúp chúng ta trong các quyết định cần có, trung tín vâng phục Đức 
Chúa Trời với lòng biết ơn về sự tha thứ được ban cho chúng ta bởi Đấng Christ, 
thể hiện đức khiêm nhu của một « bạn đồng lao-lưới người », hân hoan vui mừng 
về sự cứu rỗi duy nhất đến bởi đức tin, đồng thời phản ánh được Tình Yêu Thương 
đang chiếm lĩnh tâm hồn chúng ta, và đón nhận phần công việc chức vụ mà thực 
tình chính chúng ta không xứng đáng để được giao phó. » [Chappell, p. 30] 

Sự khác biệt giữa thuyết phục và lôi kéo hay vận động 

Thuyết phục hay Lôi Kéo Vận động ? 

Thuyết phục (theo Tự điển Petit Robert) là « đưa dẫn ai đó đến chỗ tin tưởng, suy 
nghĩ, và có ý muốn để làm điều gì đó dựa trên cơ sở một sự tự nguyện liên kết 
hành động (cả về phương diện tình cảm lẫn lý trí). 
 
Lôi kéo hay vận động (cũng theo Tự điển Petit Robert) là « Thi hành một sự chế 
ngự (về chính trị) trên một nhóm người (hay một cá nhân). »  
 
Một bên là tôn trọng sự tự do lựa chọn của con người ; một bên là áp đặt lên quyền 
tự do lựa chọn của con người. 
 
Một bên là lo nghĩ tới các phương cách để dẫn tới sự thuyết phục ; một bên là chỉ 
nghĩ tới kết quả, cho dù có phải dùng tới các phương cách đáng nghi ngờ. 
 
Một bên là trình bày toàn bộ các sự việc ; một bên là che giấu một số các sự việc 
để tìm cách đạt được sự liên kết tham gia. 
 
 
 
Kinh Thánh rất coi trọng về nếp sống đạo đức của diễn giả. 

 Phao-lô lưu ý về các động cơ của sự rao giảng Phúc âm (I Tês. 2:3). 
 Phao-lô nói về động cơ trong sáng của sự rao giảng Phúc âm (Phil. 1:15-16). 
 Phao-lô không nương dựa vào lập luận phi lý của các triết gia trần tục (I 

Côr.1:17, 2.1). 
 Phao-lô nương tựa vào Lời Đức Chúa Trời để đánh thức lương tâm con người, 

chứ không dựa vào một sức mạnh lôi kéo vận động nào. 
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 Đức Chúa Giê-su Christ rất nghiêm khắc đối với những kẻ hô hào ca tụng 
chuyên nghiệp mà đời sống của họ không đi đúng với những gì họ nói. Chúng 
ta hãy đào tạo bằng chính gương mẫu của mình, nâng đỡ bằng chính sự mềm 
mại của mình, cảnh báo một cách nghiêm khắc, tự hạ mình trước lẽ thật, cẩn 
thận gìn giữ các động cơ và lời nói của chúng ta, điều chỉnh các sự dạy dỗ của 
chúng ta, sử dụng những phương cách tốt lành, cao quý vì cớ sự vinh hiển 
của Đấng Christ, chịu khó kỷ luật bản thân dù có phải đổ nước mắt, và giao 
phó kết quả vào trong tay Đức Chúa Trời. 

 
Việc trình bày chân lý thiên thượng đòi hỏi phải có một lương tâm tỉnh thức và 
trong sáng, một tinh thần trách nhiệm đối với sứ mệnh yêu cầu, và một nếp sống 
mẫu mực. 

Chúng ta cẩn thận tránh khỏi nhiều vết xe đổ : 

 Mối nguy hiểm trong việc phê phán chỉ trích các giảng sư khác ; 
 Mối nguy hiểm trong việc không còn muốn nghe những bài giảng được coi 

là « không tốt hay không hay lắm » ; 
 Mội nguy hiểm trong việc nghi ngờ về yêu cầu của trách nhiệm ; 
 Mối nguy hiểm trong việc tưởng rằng mọi sự đều diễn ra và thành đạt thông 

qua sự giảng luận. 
 
Khi bắt đầu học về môn Giảng luận pháp, người ta có thể trở nên khó khăn trong 
việc đánh giá những bài giảng mà họ được nghe. Người ta xét đoán, đánh giá, 
phân tích…và rồi để lòng mình khép lại trước những gì mà Đức Chúa Trời muốn 
truyền đạt cho. Nếu nghĩ rằng học hỏi từ người khác là điều ích lợi, thì không nên 
để cho những sự khó khăn hay thiếu sót của họ cản trở sự lớn mạnh của chúng 
ta, cũng chẳng để chúng nuôi dưỡng sự kiêu ngạo trong chúng ta.Chúng ta khá 
« dứt bỏ » xu hướng đó và hãy tìm cách tôn trọng những ưu khuyết điểm của 
nhau, vì chúng ta tất cả không phải là những chiếc bình rất hèn mọn của Chúa 
sao ? Còn nếu có lúc nào đó thấy rằng cần sử dụng tới óc phê phán, thì phải biết 
cách hành xử một cách tế nhị, khôn ngoan với mục đích :  

1. giữ những nhận xét ấy cho riêng mình ; 

2. sử dụng những nhận xét ấy để giúp kiện toàn cho chính mình. 

Các nguyên tắc liên hệ tới khoa Giảng Luận  

Sự Chú giải và môn Giải Kinh 

 

Các phương pháp này được Tân Tự điển Thánh kinh định nghĩa như sau : 

Đây là khoa diễn giải. Ban đầu, các từ « giải kinh » (herméneutique) và « chú giải 
Kinh » (exégèse) có thể hiểu như nhau, nhưng dần dần về sau thì có một sự phân 
biệt, theo đó, khâu chú giải chỉ về phương cách diễn giải chi ly một văn đoạn Kinh 
thánh, còn khâu Giải Kinh là một sự tổng hợp các nguyên tắc để diễn giải Kinh 
Thánh. Hồi gần đây hơn, khoa Giải Kinh chỉ về « cái qui trình toàn bộ của sự diễn 
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giải, mà nhờ đó đã giúp cho những tín đồ đương thời hiểu rõ được thông điệp của 
Kinh Thánh. »  

Theo Tiến sĩ Patte thì có sự phân biệt như sau : « khâu chú giải kinh tìm cách hiểu 
văn đoạn Kinh thánh trong phạm vi của chính văn đoạn ấy, còn môn Giải Kinh thì 
tìm cách làm sáng tỏ cho ý nghĩa của văn đoạn ; theo quan điểm của giới diễn giải 
hiện đại thì chức năng của khâu chú giải đã mở đường dẫn tới khoa Giải Kinh. »   
 

Theo quan điểm của H. Marshall, thì môn Giải Kinh là « khoa học về sự nhận 
thức…tìm cách chứng minh và giải thích những gì diễn ra trong toàn bộ qui trình 
tìm hiểu và diễn giải của văn đoạn Kinh Thánh. » 

Chú giải và Giải Kinh mang lại kết quả để khoa Giảng Luận vận dụng và hưởng 
được phần tinh túy. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận lưu ý ! Cũng như trong thân thể 
có phần xương xốc thế nào, thì trong sự chú giải kinh và môn giải kinh cũng có 
phần xương xốc đối với môn Giảng luận pháp thế ấy. Chúng nó chỉ xuất hiện trong 
trường hợp có một sự nứt rạn hay gãy vỡ ! Nếu nghe một bài giảng đầy tràn những 
thông tin dữ liệu mang tính chuyên môn kỹ thuật phát xuất từ môn chú giải hay 
giải kinh, thì tôi sẽ nghĩ rằng người ấy đã không làm tốt công việc tổng hợp thông 
tin, hoặc giả người ấy có ý muốn phô bày sự hiểu biết của mình. 
 

Nền Thần học hệ thống  

 

Những dữ liệu của nền Thần học hệ thống có chức năng làm « bức tường chắn » 
trong sự thực hành môn Giảng luận học. Bất cứ bài giảng hay thông điệp nào 
muốn đi đúng với Kinh thánh thì sẽ không bao giờ mâu thuẫn với hệ thống chân 
lý được bày tỏ trong toàn bộ Lời Đức Chúa Trời. Nền Thần học hệ thống mang lại 
thăng bằng cho những gì đi quá giới hạn, khi người ta nhấn mạnh quá mức về 
một câu hay văn đoạn Kinh Thánh. Điều đó có nghĩa là giảng sư cần phải am 
tường và có khả năng giải thích những điểm nền tảng của giáo lý Thánh kinh. 

Mối quan hệ để giúp đỡ và Chức năng mục vụ  

 

Giảng sư không phải là « viên đại thống soái của tín đồ ». Nếu là người chăn bầy, 
thì ông cũng là con chiên. Ong biết nói ra một cách trung thực về các khó khăn 
của riêng mình. Chính chức năng của ông trong mối quan hệ để giúp đỡ người 
khác, cũng đồng thời giúp ông có thể ban phát Lời Chúa một cách nhạy bén, mềm 
mại, mạch lạc, trung thực nhằm khích lệ tín hữu bước đi trong sự sùng kính Chúa, 
mà không phải chà đạp họ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt không đáng kể. Như vậy, sự 
giảng luận của ông giúp ích cho mối quan hệ hỗ trợ dự phòng (J. Adams), nhờ đó 
mà các bài giảng sẽ mang tính thực tế, đúng đắn và đi vào cuộc sống. 
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Vấn đề Sư phạm  

 

Sư phạm (khoa giáo dục học) đưa ra những nguyên tắc hay kỹ thuật phù hợp, 
dựa theo các nền văn hóa của nhiều thế kỷ, nhằm giúp con người có thể hiểu biết 
cũng như giáo huấn tốt hơn.  

Giảng luận pháp là kết quả của nhiều nguồn năng lực và tri thức. Nó không chỉ 
dựa và các tài năng hùng biện đơn thuần. 

 

b) 5 lý do làm giảm hạ giá trị của sự giảng luận  

 

1) Không có lòng tin sâu sắc vào sự thần cảm và uy quyền của Lời Đức Chúa Trời. 

Phong trào tự do phê phán về tính nhất quán và thần cảm toàn vẹn của những 
văn đoạn Thánh kinh đã dẫn tới một sự giảm hạ đối với giá trị của sự giảng luận. 

2) Một phản ứng tiêu cực trước những vụ xì-căng-đan (các vụ tai tiếng) và trước 
sự thiếu năng lực của một số chức vụ giảng sư.  

Những năm gần đây, một số các vụ tai tiếng xảy ra đã làm cho người ta khinh 
thường sự kêu gọi vào chức vụ giảng sư.  

3) Sự gia tăng của dạng « các chức vụ thay thế. »  

Sự ra đời của những sự kiện như « các buổi tiệc-mạn đàm », các bài làm chứng, 
các vỡ kịch trên sân khấu, các buổi hòa nhạc và chiếu phim Cơ-đốc, tất cả đã làm 
giảm hạ tầm quan trọng vô cùng lớn lao của sự giảng luận. Mặc dù chúng ta không 
phủ nhận hiệu quả của một số phương pháp trên, tuy nhiên, chúng không bao giờ 
có thể thay thế cho sự giảng luận. 

4) Xu hướng chữabệnh tâm hồn. 

Trong 20 năm qua, người ta thấy chức vụ mục sư càng lúc càng có yêu cầu « tư 
vấn chuyên sâu hơn nữa » trong các hội chúng. Thế nhưng, người của Đức Chúa 
Trời tuyệt đối cần luôn ghi nhớ rằng mình không phải là nhà tâm lý học hay phân 
tâm học, mà là giảng sư – người có trách nhiệm giảng ra lẽ thật của Đức Chúa 
Trời. 

5) Xu hướng Phúc âm xã hội (Công vụ. 6:1-4; 7-10). 

Tất cả chúng ta đều biết rõ sự quan trọng của lẽ thật Thánh kinh đối với thành 
phần bất hạnh và tật nguyền trong xã hội, song có điều thiết yếu là đừng để mình 
rơi vào bẫy, nghĩa là đừng chỉ tập trung công sức hoàn toàn vào đó mà bỏ quên 
hay xao nhãng sự giảng luận về Nước Đức Chúa Trời. 

 

c) 4 lý do chứng minh cho tầm quan trọng tối thượng của sự Giảng Luận : 

1) vì nhu cầu đầu tiên của Nhân Loại là nhu cầu thuộc linh : II Côr. 4:4 
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2) vì đây chính là phương cách Đức Chúa Trời đã lựa chọn : I Côr. 1:17-24; Mat. 
9:35. 

3) vì mọi phương diện khác của chức vụ đều tùy thuộc vào đây (sự Giảng Luận). 

Hội thánh có thể có những chương trình hoạt động tuyệt vời đủ loại, nhưng nếu 
không có một sự giảng luận mạnh mẽ, thì hội thánh sẽ chẳng bao giờ có thể thực 
sự lớn mạnh và tiến lên phía trước. 

4) vì có một sự thiếu hụt trầm trọng về giảng sư trong các nước nói tiếng Pháp. 

Thành phần Cơ-đốc nhân tại nước Pháp chiếm không đến 1% của dân số ; đây là 
một trong những khu vực có tỉ lệ tín đồ thấp nhất trên thế giới. Do đó, rõ ràng ở 
đây có nhu cầu bức thiết là xây dựng một đạo quân giảng sư cho cả bốn góc trời 
của xứ sở này. 

Chúng ta hãy đi xa hơn một chút :  

Những nhận xét & sự nghiên cứu tổng quan các trường hợp điển hình thời Cựu 
Ước  

Môi-se là trường hợp điển hình đầu tiên và chính yếu về người được Đức Chúa 
Trời dùng làm phát ngôn nhân để phán dạy dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời Hằng 
Sống đã nói chuyện với Môi-se mặt đối mặt, như một người nói chuyện với bạn 
hữu của mình. Kế đó, Môi-se trở về trại [...] Tiếp sau, toàn thể con dân Y-sơ-ra-ên 
đến gần Môi-se để được ông truyền đạt lại tất cả những chỉ thị mà ông đã nhận từ 
nơi Đấng Hăng Sống, trên đỉnh núi Si-nai. Khi truyền đạt cho dân sự xong, thì Môi-
se lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va để hầu 
chuyện với Ngài, thì dở lúp lên cho đến chừng nào lui ra ; và khi đã lui ra, Môi-se 
liền nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lời Ngài đã phán dặn mình. (Xuất 33:11; 
34:32-34) 
 

Những gì Môi-se đã truyền đạt lại cho dân sự, ngày nay chúng ta gọi là bộ Kinh 
Torah, hay bộ Kinh luật Môi-se. Các nhà tiên tri, các bậc vua chúa, cũng như các 
thầy thông giáo và thầy tế lễ (và cả Chúa Giê-su nữa) đã giảng dạy về những lời 
truyền đạt của Môi-se, kêu gọi dân sự hay giữ một lòng kính sợ vâng phục. Chúng 
ta cũng thấy trong sách Phục truyền Luật lệ Ký có một sự giảng luận hay truyền 
dạy về bộ Kinh luật, thường với ba nội dung sau : (1) nhắc lại những sự can thiệp 
hay giải cứu của Đức Chúa Trời ; (2) diễn giải Kinh luật và(3) cổ vũ cho sự vâng 
phục. 

 
Giô-suê hẳn phải biết rõ Lời Chúa (Giôs. 1:7-8), để hướng dẫn dân sự trên con 
đường tôn thờ Đức Chúa Trời (Giôs. 8:30-33), và ông đã công bố thông điệp của 
Đức Chúa Trời (8:34-35). « Bài giảng cuối cùng » của Giô-suê được tường thuật 
trong các chương 23 và 24, sách Giô-suê. Sách Thi Thiên khuyến khích sự suy 
gẫm và học Lời Đức Chúa Trời (Thi-thiên 119:7). Những lời cầu nguyện này đôi 
khi được hát lên, để công bố về sự uy nghi cao cả của Đức Chúa Trời (Thi. 93), 
để mời gọi suy ngẫm về những công việc nhân từ tốt lành của Ngài (Thi.136) và 
để đáp ứng bằng sự chúc tụng ngợi khen (Thi. 92) hoặc bằng tấm lòng trông cậy 



 9 

(Thi. 142). Sách Châm Ngôn là một loạt những lời khuyên dạy để soi sáng cho 
những ai muốn nghiên cứu đến chúng (Châm. 1:2-9). Đây là sự dạy dỗ của một 
người cha khôn ngoan (Châm. 4:1-2), là những lẽ thật được thần cảm (Châm. 
8:7-9), thường xuyên được chính tác giả mang ra giáo huấn (Truyền đạo 12:9-
11). 
 
 
Các nhà tiên tri là những phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời (Giêr. 1:4-10), 
khuyến giục dân sự hãy suy xét các hoàn cảnh và đời sống của mình theo cách 
của Đức Chúa Trời (Giêr. 3:6-13). Các sự phán quyết của họ mang tính không 
khoan nhượng đối với những kẻ sống trong tình trạng thuộc linh sa đọa (Am. 6:1-
7). Họ kêu gọi mọi người phải ăn năn hối cải và có một sự biến đổi tích cực trong 
nếp sống (Ê-xê-chi-ên 3:16-21). Sự thiếu vắng các thấy tế lễ và thầy thông giáo 
được coi như một nỗi đau thương và là một trong những lý do chính đem lại sự 
suy đồi của dân sự Đức Chúa Trời (II Sử.15:3). Đức Chúa Trời sẽ ban sự vinh 
hiển đời đời cho những ai ngay thẳng rao truyền lẽ thật của Ngài (Đan. 12:3). Trải 
suốt dòng lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, ngoài những giai đoạn đặc biệt mà Đức 
Chúa Trời phải can thiệp bằng các phép lạ và lời tiên tri (Môi-se, Ê-li, v...v…), 
chúng ta tìm thấy có sự mô tả về ba cuộc phục hưng thuộc linh. 
 
 
 
Trong thời Ê-xê-chia, vua Giu-đa (thế kỷ 8 TC.). Câu chuyện đuợc kể lại trong 
sách II Sử ký 29-32. Ở đây nói về sự vâng phục của vị vua trong việc cho tuyên 
đọc Luật Pháp Đức Chúa Trời trước dân sự, nhờ đó đã đem lại một cuộc phục 
hưng tâm linh cho dân Y-sơ-ra-ên. 
 
 
Trong thời Giô-sia, vua Giu-đa (thế kỷ 7 TC.). Câu chuyện được kể lại trong sách 
(II Các Vua 22-23). Lên ngôi vua lúc 8 tuổi, Giô-sia thừa kế một xứ sở đã quên đi 
Luật Pháp Đức Chúa Trời ! Bản văn Luật Pháp được tìm thấy lại đã giúp vua Giô-
sia có hành động như vua Ê-xê-chia, nhờ vậy, cuộc phục hưng tâm linh đã bắt 
đầu diễn ra. 
 
 
Trong thời thầy tế lễ Ê-xơ-ra (thế kỷ 5 TC.). Chức vụ thầy tế lễ Ê-xơ-ra cho chúng 
ta thấy một trường hợp điển hình tuyệt vời về sự giảng luận với nội dung nhắc lại 
Luật Pháp Đức Chúa Trời (Ê-xơ-ra 7:10; Nh. 8:8). Một quang cảnh thật cảm động, 
khiến chúng ta không thể không đọc lại đoạn văn này : 
 
« Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. 
Chúng nói với Ê-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp 
của Môi-se, mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. Ngày mồng một 
tháng bảy, thầy tế lễ Ê-xơ-ra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam 
và nữ, cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở 
trước cửa Nước, đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người 
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nam và nữ, cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng tai nghe đọc sách 
luật pháp. Thầy thông giáo Ê-xơ-ra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta 
làm nhơn dịp ấy. Ma-ti-thia, Sê-ma, A-na-gia, U-ri, Hinh-kia, và Ma-a-xê-gia, đứng 
gần người ở bên hữu ; còn bên tả người thì có Phê-đê-gia, Mi-sê-ên, Manh-ki-gia, 
Ha-sum, Hách-ba-đa-na, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam. Ê-xơ-ra mở sách ra trước mặt 
cả dân sự, vì người đứng cao hơn chúng ; khi người dở sách ra, thì dân sự đều 
đứng dậy. Ê-xơ-ra ngợi khen Đức Chúa Trời cao cả ; cả dân sự bèn giơ tay lên, 
mà đáp lại rằng : A-men, A-men ! rồi chúng cuối đầu, sấp mặt xuống đất mà thờ 
lạy Đức Giê-hô-va. Giô-sua, Ba-ni, Sê-rê-bia, Gia-min, A-cúp, Sa-ba-thai, Hô-đi-
gia, Ma-a-sê-gia, Kê-li-ta, A-xa-ria, Giô-sa-bát, Ha-nan, Bê-la-gia, và người Lê-vi, 
đều giải cho dân sự hiểu luật pháp ; và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ 
ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho 
người ta hiểu lời họ đọc. Nê-hê-mi, quan tổng trấn, Ê-xơ-ra, thầy tế lễ và thầy 
thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng : 
Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi ; chớ để tang, 
cũng đừng khóc lóc ! Vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nê-
hê-mi nói với chúng rằng : Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần 
cho những người không có sắm sửa gì hết ; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho 
Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực 
của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn, mà rằng : 
Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi ! Cả dân sự bèn đi đặng ăn 
và uống, gửi cho những phần, cùng vui vẻ lắm ; vì chúng có hiểu các lời người 
ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởnglão của cả dân sự, 
những thấy tế lễ và người Lê-vi, đều nhóm lại bên Ê-xơ-ra, là người thông giáo, 
đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp 
rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều 
đương lúc lễ tháng bảy ; và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giê-ru-
sa-lem, rằng : « Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ô-li-ve và ô-li-ve rừng, những 
nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà 
lều, y như đã chép . Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà 
lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, 
nơi phố của cửaNước, và nơi phố của Ep-ra-im. Cả hội chúng của những kẻ bị 
bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, 
con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Y-sơ-ra-ên chẳng có làm gì giống như 
vậy. Bèn có sự rất vui mừng. Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người 
đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày ; còn 
qua.ngày thứ tám, có một lễ trọng thể, tùy theo luật lệ.» (Nh. 8:1-18). 

Ghi nhớ nằm lòng : Ê-xơ-ra  7:10    --  Nê-hê-mi 8:8 

 
 
 
Chức vụ của Đấng Christ  
 
Chúng ta hãy lưu ý rằng trong số khoảng 3.700 câu Kinh Thánh của bốn sách 
Phúc âm, thì có hơn phân nửa (tức gần 1.900 câu) là những lời phán dạy của 
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Chúa Giê-su, mà phần lớn là những sự phát biểu của Ngài giữa chốn công cộng. 
Chẳng hạn, Phúc âm Ma-thi-ơ tường thuật như sau : 

- …vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo (Mt. 7:29). 

 Đức Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê , dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành 
của Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân (Mt. 4:23). 

 Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng : Lạy thầy, 
chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, 
không tư vị ai ; vì thầy không xem bề ngoài của người ta (Mt. 22:16). 

 Cũng hãy xem : Mt. 3:4; 4:17,23; 5:2; 9:35; 11:1; 13:54; 21:23; 26:55. 
 
Dưới đây là sự tường thuật của Lu-ca : 

 Thần của Chúa ngự trên ta ; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành 
cho kẻ nghèo ; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được 
sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do ; và để đồn ra năm lành của Chúa (Luc. 4:18-
19). 

 Nhưng Ngài phán cùng họ rằng : Ta cũng phải rao Tin Lành của nước Đức 
Chúa Trời nơi các thành khác ; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài 
giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê (Luc. 4:43-44). 

 Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông 
giáo, cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài (Luc. 19:47). 

 Những người đó hỏi Đức Chúa Giê-su câu này : Thưa thầy, chúng tôi biết thầy 
nói và dạy dỗ theo lẽ ngay thẳng, không tư vị ai, lấy lẽ thật mà dạy đạo Đức 
Chúa Trời  (Luc. 20:21). 

 Cũng hãy xem : Luc. 5:3; 5:17; 6:6; 8:1; 13:10,22; 20:1; 21:37; 23:5. 
 
Còn Giăng thì tường thuật như sau : 

 Vậy Đức Chúa Giê-su phán rằng : Khi các ngươi treo Con người lên, bấy giờ 
sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã 
dạy ta (Giăng 8:28). 

 Đức Chúa Giê-su đáp rằng : Ta từng nói rõ ràng cùng thiên ha ; ta thường dạy 
dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng 
từng nói kín giấu điều gì (Giăng 18:20). 

 Cũng hãy xem : Giăng 6:59; 7:14,28,35; 8:2,20. 
 

Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ nằm lòng : Luc. 24:32 

 
Chức vụ của các sứ đồ  

 
Nhiệm vụ được Đấng Christ ủy thác. Các câu Kinh Thánh mang tính nhất lãm (tức 
khái quát và giống nhau) : 

 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng : ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ (Mt. 
10:7). 
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 Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng ; 
những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà (Mt. 10:27). 

 Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng 
cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Mt. 24:14). 

 và dạy họ giữ  hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta 
thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Mt. 28:20). 

 Ngài phán cùng các môn đồ rằng : Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho 
mọi người (Mác 16:15). 

  …rồi Ngài sai họ đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có 
bịnh (Luc. 9:2). 

 và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để 
được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem (Luc. 24 :47). 

 Cũng hãy xem : Mt. 26:13; Mác 3:15; 6:12; 13:10; 14:9; 16:20 và Luc.12:3. 
 
 
Gương hầu việc Chúa của các sứ đồ, theo sự tường thuật của sách Công vụ Các 
Sứ Đồ : 

 Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhơn danh Đức Chúa Giê-
su mà nói hay là dạy (Công vụ. 4:18). 

 Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng : Kìa, những người mà các quan 
đã bỏ tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự ! (Công vụ. 5:25). 

 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao 
truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Giê-su, tức là Đấng Christ (Công vụ. 
5:42). 

 Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng đạo 
TinLành. Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ 
tại đó (Công vụ. 8:4-5). 

 Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-zốt, từ đó người đi đến thành Sê-
sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua (Cong vụ. 
8:40). 

 Lại Ngài đã biểu chúng tôi khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính 
Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết (Công 
vụ.10:42). 

 Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ 
(Công vụ.18:11). 

 Cũng hãy xem : Công vụ. 8:12,25; 8:35; 9:20; 10:37; 11:20,26; 13:32; 14:7; 
15:21,35; 16:10; 17:18; 19:13; 20:25; 28:31. 

 
 
Hầu việc Chúa bằng gương mẫu của đời sống mình, theo như được trình bày qua 
các tín thư : 

 Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng 
để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá 
của Đấng Christ ra vô ích (I Côr. 1:17). 

 Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được 
truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác… (Rôm. 15:20). 
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 Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền 
cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, Êph 3:8. ..- ta nói 
thật, không nói dối -, vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng , làm sứ đồ 
và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật (I Tim. 2:7). 

 Cũng hãy xem : Rôm. 1:15; 10:8; I Côr. 1:23; II Côr. 1:19; 4:5; 10:16; Gal. 
1:8-9,16,23; 2:2; 4:13; I Tês. 2:9; II Tim. 1:11; Tit 1:3. 

 
Các sứ đồ không muốn gánh một số những công việc có thể làm sút giảm chức 
năng giảng dạy của mình, Công vụ. 6:1-7. Bởi vì, chức vụ giảng dạy phải gắn liền 
với sự cầu nguyện, và là ưu tiên hàng đầu của mọi sự ưu tiên… Nó quan trọng 
hơn cả mẫu tin điện tử, phiên họp ủy ban, công tác xã hội hay từ thiện. 

Các sự khuyên dạy từ những bức tín thư.  

Sự Rao Giảng là phương cách Đức Chúa Trời chọn dùng để chuyển tải thông điệp 
của Phúc âm : 

« Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được ? Chưa nghe nói về Ngài thì 
làm sao mà tin ? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao ? Lại nếu chẳng 
ai được sai đi, thì rao giảng thể nào ? như có chép rằng : Những bàn chân 
kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao ! » (Rôm. 10:14-15). 

 

Các sứ đồ buộc mình vào chức vụ : 

 « ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ ; ai dạy dỗ, hãy 
chăm mà dạy dỗ, » Rôm. 12:7. 

 « Ay là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, 
dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ 
ra trước mặt Đức Chúa Trời »  Côl. 1:28. 

 « hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo 
anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm ta » (Côl. 2:7). 

 « Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-su Christ là Đấng 
sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhơn sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn 
bảo con rằng : hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, 
hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, mài khuyêbn, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng 
thôi » (II Tim. 4:1-2). 

 « Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ 
trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa 
Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành » (II Tim. 3:16-17). 

 
 

 « Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, 
thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng » 
(Hêb 4:12).       

 « Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương 
anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng ; anh em đã được 
lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là 
bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì, mọi xác thịt ví như cỏ, 
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mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn 
lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em. » (I Phi-e-rơ 
1:22-25). 

 Cũng hãy xem : I Cor. 4:17; 9:16,18; 15:1-2,11; II Cor. 11:4; Phi-lip 1:15; Col. 
1:23; 2:7; 3:16; Hb. 5:12; I Phi-e-rơ 1:25. 

 
 

Những sự dạy dỗ dành cho Tít và Ti-mô-thê cho chúng ta thấy rõ ràng tầm trọng 
của sự rao giảng trong chức vụ kẻ hầu việc Đức Chúa Trời. Sự rao giảng có các 
chức năng điển hình như sau : 

 Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, I Tim. 4:11.  
 Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ, I Tim. 6:2.  
 Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó 

cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác, II Tim. 2:2.  
 Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng 

rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi, II Tim. 
4:2. 

 
Theo các câu KinhThánh trên thì việc rao truyền giảng dạy có tầm quan trọng như 
thế nào ? 

Theo dòng lịch sử  

Nhà Hội  

Sự giảng dạy đã có từ bao nhiêu đời nay (Công vụ.15:21). Câu Kinh Thánh này 
mô tả sự thờ phượng và quá trình phát triển trong đường lối thờ phượng của 
người Do Thái :  Nếu việc đọc Thánh Thư (Lời Chúa) trong Nhà Hội là kết quả của 
công cuộc canh tân thuộc linh do Ê-xơ-ra thực hiện, thì chúng ta có thể nói rằng 
sự kiện này khởi nguồn từ trong năm 428 TC. Về việc tuyên đọc và giảng luận Lời 
Đức Chúa Trời, đã có nhiều bước tiến được triển khai kể từ ngày đó. 

1. Sự điều chỉnh đầu tiên là việc phát triển một hệ thống đọc những bài học của 
Thánh Kinh. Kế đó, các văn đoạn Luật Pháp phải được tuyên đọc công khai vào 
mỗi ngày Sa-bát, và phải được sắp xếp như thế nào để toàn bộ ThánhThư được 
liên tục tuyên đọc trong một năm (theo như phong tục tập quán hồi ở Ba-by-lôn), 
hoặc trong ba năm (theo như tập quán tuyên đọc Lời Chúa trong các nhà hội ở xứ 
Pa-léc-tin)… 

2. Trong thế kỷ 2 của kỷ nguyên Cơ-đốc giáo, hoặc có thể là sau đó nữa, việc đọc 
theo tiến trình liên tục đã được sắp xếp dựa trên một chu kỳ cụ thể đặc biệt để mỗi 
kỳ Sa-bát trong năm, Lời Chúa đều được tuyên đọc. G.F. Moore lập luận rằng nếu 
người ta tính tổng cộng con số người đọc và con số những câu Kinh Thánh được 
đọc theo truyền thống từ trước đến nay, thì việc đọc bộ kinh luật có thể được hoàn 
tất khoảng trên dưới hai năm, theo phương pháp của Rabbi Meir, và khoảng năm 
năm theo phương pháp của Rabbi Judah. 
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3. Việc tuyên đọc bộ kinh luật Torah theo trật tự liên tục là cách đọc Thánh Thư 
trong phần lớn các kỳ Sa-bát, nhưng chúng ta còn thấy có phần đọc các văn đoạn 
tuyển chọn tức là những bài giáo huấn đặc biệt dành cho những ngày lễ đặc biệt 
như lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần, vv… 

4. Có một sự phát triển khác nữa, đó là sự tuyên đọc các bài giáo huấn từ những 
nhà tiên tri. 

Một điều thật kỳ lạ, trong Tân Ước cho chúng ta thấy ở các buổi thờ phượng đều 
có việc tuyên đọc những bài học xa xưa từ các đấng tiên tri (Luc. 4:16-28). Bài 
học từ các đấng tiên tri đã được người truyền giảng lựa chọn. Bằng cách này, 
người truyền giảng (hay giảng sư) có cơ hội khai triển lại văn đoạn Thánh Kinh đã 
được tuyên đọc vào lúc bắt đầu buổi thờ phượng. Như vậy, cái nguyên tắc lấy 
Thánh Kinh để diễn giải Thánh Kinh, thực sự hẳn đã phải được thiết lập kỹ càng 
từ lâu rồi vậy. 

5. Vào lúc khởi đầu của kỷ nguyên Cơ-đốc giáo, sự giảng dạy giữ một vai trò quan 
trọng trong sự thờ phượng tại các nhà hội. Kỹ năng giảng dạy đã được rèn luyện 
trải qua nhiều thế kỷ để giúp cho giảng sư vừa có một kiến thức thần học chuyên 
sâu, vừa có một tri thức nhuần nhuyễn về văn chương văn học. Dù rằng nhà hội 
không hạn chế việc giảng dạy chỉ dành riêng cho một chức vụ chuyên nghiệp, 
người ta vẫn thấy ở đó có một nhóm người quan trọng hiến mình cho việc nghiên 
cứu Lời Chúa và luôn chuẩn bị sẵn sàng để giảng dạy khi có sự yêu cầu từ phía 
những nhân vật trách nhiệm của nhà hội. Sự giảng dạy của nhà hội nhằm mục 
đích diễn giải và ứng dụng các bài học đã được tuyên đọc trong buổi thờ phượng. 
Người ta nhận thấy sự diễn giải Lời Chúa được thực hiện ở hai cấp độ. Cấp độ 
một đơn thuần là sự diễn giải cổ văn Hí bá lai sang ngôn ngữ thông dụng của quần 
chúng, như vậy, sự diễn giải ở cấp độ chỉ là một sự chuyển ngữ. Sự diễn giải ở 
cấp độ hai chính là bài giảng luận. Đây phải là một sự diễn giải sáng suốt về khúc 
Kinh Thánh, đi kèm với sự ứng dụng. Bài giảng luận phải mang tính dạy dỗ, khích 
lệ động viên, khuyên giục và an ủi hội chúng. 

Kuen cũng mô tả về cách thờ phượng trong nhà hội như sau : 

Việc tuyên đọc Thánh Thư được thực hiện ở tư thế đứng (Luc. 4:16) bởi những 
người được chỉ định trước. Mỗi kỳ Sa-bát, người ta đọc một phân đoạn của bộ 
Kinh Luật với mục đích hoàn thành việc đọc năm sách của Môi-se trong vòng một 
năm.  “Các nhà thông giáo nói rằng vật linh thiêng duy nhất của nhà hội chính là 
cuộn Kinh Luật, và vâng phục Kinh Luật có nghĩa là tôn thờ Đức Chúa Trời.” Một 
phân đoạn gồm ước chừng trên dưới bốn chương. Sau phần đọc ở bộ Ngũ Kinh, 
người được chỉ định đọc Thánh Thư có thể tự lựa một đoạn văn trong ‘các sách 
tiên tri’ (cũng có thể trong các sách ‘lịch sử’) và trong các sách ‘Thi Thơ’. Lúc ở tại 
Na-xa-rét, chính Chúa Giê-su cũng đã chọn đọc văn đoạn Ê-sai 61:1-2. Về sau, 
các văn đoạn được đọc có phần rút ngắn hơn, và mỗi một trong ba đơn vị chính 
của Kinh Thánh được phân chia thành 150  đến 152 phân đoạn nhỏ để đọc trong 
3 năm. Ngày nay, người ta vẫn còn áp dụng phương thức này, tức là đọc 6 chương 
sách vào mỗi kỳ Sa-bát.  

Những buổi thờ phượng đầu tiên của Cơ-đốc giáo  
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Justin Martyr (100-165) mô tả về các buổi thờ phượng trong thời ông như sau : 

Vào ngày mà người ta gọi là ngày của ánh sáng mặt trời, tất cả các tín đồ từ thành 
thị đến thôn quê đều hội họp tại một chỗ để thờ phượng ; người ta đọc những bản 
văn của  các sứ đồ và các nhà tiên tri, lâu mau tùy theo thì giờ cho phép ; khi 
người đọc đã đọc xong văn đoạn Kinh Thánh, thì người chủ tọa đứng ra có vài lời 
phát biểu để dạy dỗ dân sự và khuyến khích họ áp dụng những bài học tốt lành 
mà họ vừa nghe vào trong nếp hành xử của họ. Rồi tất cả chúng tôi đồng đứng 
lên để cầu nguyện. Cầu nguyện xong, là tới phần ban Tiệc Thánh (bánh và rượu 
nước nho) ; sau đó, vị quản nhiệm Hội Thánh bước lên cầu nguyện và chúc phước 
với tất cả lòng nhiệt thành, và hội chúng trả lời : Amen !  Cuối cùng, vị quản nhiệm 
Hội Thánh cũng có lời cầu nguyện chúc phước trên phần tiệc thánh dành cho 
những người vắng mặt mà các chấp sự có trách nhiệm mang đến cho họ.  

Bạn có thể kể ra những tiết mục của sự thờ phượng trong nhà hội cũng như giữa 
Hội Thánh ban đầu không ?  

Việc giảng dạy Lời Chúa đã được tiến hành như thế nào ? 

Những nhận xét đương đại  

Giảng sư nổi tiếng người Anh Martin Lloyd Jones có nhận xét như sau : 

... Khi nghiên cứu tổng quan về Lịch sử Hội Thánh, há chúng ta không thấy rõ rằng 
các thời kỳ và kỷ nguyên suy thoái bao giờ cũng xảy ra vào các giai đoạn xuống 
cấp của sự giảng luận hay sao ? Điều gì đã luôn được coi là sự mở đường cho 
một cuộc Cải Cách hay Phục Hưng ? Đó là một sự giảng luận được đổi mới.  

Nhận xét của Bryan Chappell : Có thể rồi một ngày tất cả các giảng sư tận tụy 
với chức vụ sẽ tự hỏi phải chăng trách nhiệm này vượt quá sức của người hầu 
việc Chúa ? Khi chúng ta đương đầu với những kẻ sống lập lững lập lờ giữa hai 
cõi thiên đàng và địa ngục, thì đó là lúc chúng ta thấy tính chất cao quý của sự 
giảng luận được thể hiện, và đồng thời chúng ta cũng ý thức được sự bất lực của 
chính mình. Con người vốn hay quên ! Và sự giảng luận là cơ hội để nhắc nhớ lại 
những gì đã học, “ Bởi vậy, cho nên, điều anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong 
lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi.” (II 
Phi-e-rơ 1:12), và động viên anh em áp dụng vào thực tế những điều gì đã được 
viết ra. Sự thay đổi nếp sống diễn ra từ sự đổi mới tâm trí. Trước những sự lừa 
dối của xác thịt, của Sa-tan hay của thế gian, người tín đồ Cơ-đốc cần phải được 
nâng đỡ trong niềm tin và quyết tâm của mình để giữ vẹn lòng trung tín đối với Lời 
Chúa. Sự giảng luận giúp đem lại một sự đổi mới như thế. Sự giảng luận là cơ hội 
giúp tạo mối quan hệ mang tính dự phòng mọi bất trắc. Bằng một phương pháp 
cụ thể trình bày thế nào Kinh Thánh mô tả về đời sống, người giảng có thể giúp 
cho người nghe hiểu dễ dàng hơn về những lời khuyên dạy được ban phát ra.  
Các trường hợp điển hình cùng những lời giáo huấn của các đầy tớ Chúa thuở 
xưa cho chúng ta thấy tính chất cực kỳ quan trọng của sự công bố Lời Đức Chúa 
Trời. Đây là một phương diện cơ yếu của chức vụ, và là một trọng trách mà không 
một người nào hầu việc Chúa cách nghiêm chỉnh dám xem thường. 
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Phần thấy được của núi băng  

A – Thông điệp  

Định nghĩa của Bài Giảng Luận   

 Thế nào gọi là những đặc điểm của một bài giảng luận tốt ? Thế nào gọi là những 
đặc điểm của một bài giảng luận không tốt ?  

Bạn hãy viết định nghĩa của bạn về sự giảng luận, trong 1-3 câu.  

Các từ ngữ được dùng trong Tân Ước  

Các động từ chính thường dùng để chỉ về sự giảng luận : 

 euaggelizo : (55 lần). Rao báo về một tin tức tốt lành hay Tin Mừng, tức Tin 
Lành hay Phúc âm. 

 kerusso : (61 lần). truyền giảng, công bố, tiên báo, luôn luôn mang tính trang 
trọng và thẩm quyền của thông điệp, nhằm mục đích kêu gọi sự đáp ứng vâng 
phục. 

 didasko (87 lần). Giáo huấn hay chỉ dạy. . 
 
Những từ vựng trên thường chỉ về cùng một công việc. Một số người thiết đặt sự 
khác biệt giữa rao giảng với giảng dạy và nghiên cứu Kinh Thánh. Dạng thứ nhất 
mang tính ‘sống động’, dạng thứ nhì mang tính ‘nghị hội’ hay ‘hội thảo’. 

Sự phân biệt này chủ yếu mang tính văn hóa. Bởi vì, đôi khi cả hai dạng từ ngữ 
này được dùng để chỉ về cùng một hoạt động (Mat. 4:23; 9:35; 11:1; Công vụ. 
28:31). Các sách Phúc âm Nhất lãm (hay Cộng quan) thích dùng chữ kerusso 
nhiều hơn cho những sự khởi đầu của chức vụ Đấng Christ, và thích dùng chữ 
didasko cho những công việc vào cuối thời chức vụ của Ngài. Còn sứ đồ Giăng 
thì lại thích dùng chữ didasko cho những công việc mà các sách phúc âm khác 
mô tả với chữ kerusso. 

Lu-ca thì mạnh dạn dùng chữ euaggellizo để mô tả sự rao giảng của Đấng Christ, 
nhưng cũng chẳng có gì khác nhiều so với chữ kerusso (Luc. 4:43-44; 8:1). Lu-
ca kết hợp việc rao báo Tin Mừng với việc giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời 
(Luc. 20:1). 

· Kết quả của sự phân biệt này thật đáng kinh ngạc. Giảng sư hay nhà truyền đạo 
thì nghĩ rằng chỉ cần một chút mức độ chính xác là đủ để ‘nói’ và chiếm lấy sự lưu 
ý của người nghe. Trong khi đó, thì người có chức năng giảng dạy cần phải đầu 
tư nhiều thời gian cho công việc, bởi vì người ấy chỉ có mỗi trách nhiệm là phải 
chuyển đạt một nội dung vô cùng phong phú và uyên thâm tới cho tha nhân…  

Một số từ vựng khác được dùng : 

 Anaggello : Nói, chứng minh, tuyên bố, nhắc lại (Công vụ.14:27; 19:18; II Côr. 
7:7) 

 Dialgomai : Đàm đạo, đối thoại (Mác 9:34; Công vụ.17:2; 19:8; 24:12; Giu-
đe 9) 

 Epideiknumi : biểu thị, chứng minh  
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 Kataggello : Phơi bày, kể lại, tường thuật  với chi tiết (Công vụ. 11:4; 18:26; 
28:23) 

 Laleo : Phát biểu, rao giảng (Mat.12:26; 28:21; II Côr. 7:14 ; Khải huyền  4:1) 
 martureo : Làm chứng, đưa ra một lời chứng, làm chứng nhân (được chứng 

nhận, Hêb. 7:17; Luc. 4:22; Giăng 3:11,26; 12:17; 15:27; 18:23; 19:35; II 
Côr. 8:3; I Tim. 6:13). 

 parresiazomai : Nói một cách xác quyết, bảo đảm (Công vụ.18:26) 
 peitho : Thuyết phục, khuất phục, chinh phục (Công vụ.18:4; 12:20; 14:19) 
 diakatalegchomai : Bác bẻ hoàn toàn, làm cho im miệng (Công vụ.18:28) 
 ektithmi : Phơi bày, kể lại, tường thuật với chi tiết (Công vụ.11:4; 18 :26; 

28:23) 
 homileo : Đối thoại với ai (Luc. 24:14-15; Công vụ. 20:11; 24:26) 
 sumbibazo: Củng cố mối liên kết trong thân thể Đấng Christ (Êph. 4:16). chứng 

minh, đúc kết suy luận (Công vụ. 9:22; 16:10), dạy dỗ (I Côr. 2:16) 
 parakaleo : Mời gọi, ủy lạo, an ủi, động viên khích lệ (Mat. 2:18; I Tês. 3:2; 

4:18) 
 noutheteo : Cảnh báo, cổ vũ, tỉnh thức (Công vụ. 20:31; I Côr. 4:14) 
 diamarturomai : Khẩn cầu, cổ vũ, làm chứng (Luc. 16:28; Công vụ. 2:40; ITim. 

5:21; II Tim. 2:14) 
 elegcho : Quở trách, biện bác, bác bẻ, sửa phạt (Giăng 3:20; Êph. 5:11; Giăng 

8:46; I I Côr.14:24; Gia-cơ 2:9; Hêb.12:5)  
 

Các trường hợp điển hình của Tân Ước  

Dựa theo các bài giảng sau đây : Công vụ. 2:14-36; 17:22-31; 20:18-35, bạn hãy : 

 mô tả thành phần cử tọa 

 mô tả bức thông điệp 

 mô tả kết quả mong đạt được  

 mô tả kết quả đã đạt được  
dùng từ 1 đến 5 câu cho phần mô tả. 
 

Sách Công vụ Các Sứ Đồ có tường thuật lại nhiều bài giảng (Công vụ.1:16-22; 
2:14-36; 3:12-26; 4:9-12; 7:2-53; 10:34-43; 11:5-17; 13:16-41; 17:22-31; 20:18-
35; 22:3-21; 24:10-21; 26:2-23). 

Hướng về một định nghĩa thứ nhì  

Làm thế nào để bạn có thể hoàn chỉnh được định nghĩa ban đầu của bạn về sự 
giảng luận ? 

Giảng luận không chỉ là chuyển đạt một nội dung, mà còn là một lời kêu gọi đến 
người nghe để họ sống theo Lời Đức Chúa Trời, và đem lòng tin cậy vâng phục 
Ngài. 

a) Định nghĩa : 

 đây không phải là một bài diễn văn - với các bộ điệu hùng biện ;  
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 đây không phải là màn trình bày với biểu hiện của cảm xúc ; 
 đây không phải là một bài học cảm động đến rơi lệ ; 
 đây cũng không phải là một bài văn trữ tình ướt át. 

 
Dù rằng trên đây là những yếu tố có thể góp phần cho bài giảng luận, nhưng chúng 
không phải là bài giảng luận hay bức thông điệp ! 

Chúng ta cần ý thức rằng đây phải là một ý tưởng nhận được từ Đức Chúa 
Trời, phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh và được bày tỏ bởi sự vùa giúp 
của Đức Thánh Linh để đem lại sự gây dựng cho những người nghe.  

b) Các yếu tố đặc thù  

 sự thần cảm            : một ý tưởng đến từ Đức Chúa Trời  
 tính chính thống      : phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh  
 sự xức dầu             : được bày tỏ với sự vùa giúp của Đức Thánh Linh  

 
c) Mối tương quan của giảng sư vàbài giảng luận  

 sự thần cảm : sự hiến dâng  / phương diện nội tại  
 tính chính thống : nghiên cứu học hỏi  / phương diện KinhThánh - sự xức 

dầu : lời chứng  / phương diện ngoại hiện  
 
1) Sự thần cảm  
 
a) Hiểu theo nghĩa gốc. 
II Tim. 3:16 « theopneutos » : sự hà hơi hay hơi thở của Đức Chúa Trời. 
Từ thuật duy nhất được dùng trong Tân Ước. 
 
b) Có 3 nguồn cảm hứng : 

 đến từ Sa-tan, 
 đến từ con người, 
 đến từ thiên thượng. 

Mat. 16:17, 23 và Gia-cơ  3:15. 

c) Sự khác biệt đối với các trước giả Thánh Kinh  

 Nguồn cảm hứng của các tác giả Thánh kinh :  
 trọn vẹn, hoàn toàn đến mức 100 % : II Tim. 3:16 : nguồn cảm hứng toàn 

vẹn   
 ở ngay từng chấm, nét của chữ : Mat. 5:17-18 : nguồn cảm hứng ở ngôn 

từ 
 con người «được cảm thúc»để nói ra lẽ thật :  

II Phi-e-rơ 1:21 : nguồn cảm hứng không sai trật             

 không hề có sai nhầm trong Kinh Thánh    : nguồn cảm hứng nhất quán &  
không giới hạn  

 Nguồn cảm hứng của chúng ta không được trọn vẹn : I Côr. 13:9,10,12... 
Nói tiên tri : nói thay lời Đức Chúa Trời. 
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Nguồn cảm hứng của chúng ta nằm trong phạm trù của ý tưởng và sự  suy nghĩ. 

Đây là một sự suy nghĩ  nóng cháy trong lòng chúng ta, một ánh sáng, một sự tin 
chắc vững an, một ý tưởng tuyệt đối cần thiết… 

d) Sự thăng bằng : 

 đừng coi nguồn cảm hứng của chúng ta là vô ngộ, vì chỉ có Đức Chúa Trời 
mới là vô ngộ, và chỉ có Lời Ngài mới được sự hà hơi hay thần cảm trọn vẹn 
mà thôi. 

 cẩn thận lưu ý tới ‘những sự khải thị’ (‘những sự thiên khải’), hãy nhớ rằng một 
giảng sư không phải là một nhà « tinh thông mọi sự huyền bí của vũ trụ vạn 
vật ». 

 Mục đích của nguồn cảm hứng hạn chế là để giữ chúng ta : 
 sống trong sự khiêm nhường, 
 sống trong niềm tin và nương cậy nơi Chúa, 
 sống với tinh thần biết tôn trọng kẻ khác. 

 
e) Ưng dụng vào thực tế : hãy cầu nguyện và chờ đợi để nhận được từ nơi Chúa 
cái ý tưởng cần truyền đạt và chia sẻ đến cho cử tọa. 

2) Tính chính thống  

 

a) Theo phân tích tầm nguyên :  « orthodoxein » , có nghĩa là suy nghĩ đúng, có 
một ý kiến hữu lý, lành mạnh.  

« orthos » : thẳng thắn, đúng đắn ; « doxa » : ý kiến, cảm nghĩ . 

 

b) Ý nghĩa : bài giảng hay sứ điệp cần phải phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ và ý 
tưởng của Kinh Thánh.   

 

c) Yêu cầu cần thiết : cần hiểu rõ không chỉ những khúc Kinh Thánh, mà cả các 
tín lý và các sự dạy dỗ của Kinh Thánh nữa. 

Cần xác minh những gì Kinh Thánh nói về chủ đề, về ý tưởng này bằng cách tìm 
đọc những khúc hay câu Kinh thánh có nhấn mạnh hoặc liên quan đến chủ đề và 
ý tưởng trên. 

Hãy sử dụng một cuốn Thánh Kinh Phù dẫn để tìm ra những khúc Kinh thánh 
mang ý nghĩa tương tự và bổ sung. 

 

d) Khuôn vàng thước ngọc (hay các quy tắc xử sự chuẩn mực). 

 trong sự nghi ngờ, phải biết kiềm chế. 
 nguyên tắc có 2 hay 3 người làm chứng : Mat. 18:16 và Phục truyền Luật 

lệ Ký 19:15. 
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Cần tìm ít nhất là 2 hoặc 3 câu Kinh thánh để minh chứng cho ý tưởng mình muốn 
triển khai. 

e) Ứng dụng : cần nghiên cứu để xác minh xem ý tưởng của chúng ta có hoàn 
toàn phù hợp với Thánh Kinh không. 

3) Sự Xức dầu  

a) Hình ảnh :  

 trong Cựu Ước, dầu được xức trên đầu trong Cựu Ước : Thi thiên 133. 
 biểu hiện của Đức Thánh Linh trên kẻ phát biểu : Luc. 4:18. 
 Phi-e-rơ trước tòa Công luận : Công vụ. 4:8. 

 
b) Định nghĩa  

 đây là yếu tố giúp cho bài giảng trở nên mạnh mẽ và hiệu nghiệm, nhưng 
lại  là điều khó định nghĩa. 

 người ta nhận biết khi nào có hay không có sự xức dầu, nhưng điều này 
thật khó mà giải thích. 

 một cố gắng định nghĩa : 
 

« Sự xức dầu là một sự tuôn đổ tràn ngập của sự sống, của ân huệ và quyền 
năng Đức Chúa Trời trong người tín đồ quyết tâm cống hiến và gắn bó với 
thông điệp vẹn toàn về khổ hình Thập tự giá của Chúa Giê-su cũng như về 
các điều răn giới luật của Đức Chúa Trời.Sự tuôn đổ đầy phước hạnh này 
giúp đem lại cho người tín đồ một sự sung mãn, thỏa lòng cùng với năng 
quyền thuộc linh để họ hoàn thành được thánh ý của Đức Chúa Trời trong 
đời sống của mình. » 

 

c) Sự khám phá (hay tìm hiểu)  
 
1) Ở góc độ bản thân : 
Đây không phải là những hiện tượng như : cảm giác run rẩy, ớn lạnh ở đốt xương 

sống, gào khóc hay khoa tay múa chân… 
Nhưng, đây là :   

 một sự đảm bảo : 
Công vụ. 4:29 (sự cầu nguyện) / Công vụ. 4:31 (sự thỏa đáp). 

Đây là điều các tín đồ đầu tiên đã yêu cầu để được rao truyền Lời Chúa giống 
như Chúa Giê-su. 

 năng quyền : Mat. 7:29. 
 một nhiệt tâm để nói thay lời Đức Chúa Trời. 
 đôi khi là một ngọn lửa bùng cháy trong lòng : Giê-rê-mi 20:9. 

 
2) Ở góc độ những người khác  
Đây là điều không nằm trong giọng nói hay tài hùng biện. 
Có lúc nó thể hiện trong sự thầm lặng, có lúc nó thể hiện qua giọng nói mạnh mẽ. 
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Nó thể hiện với việc đọc những lời ghi chú hay khi không có lời ghi chú. 
Có lúc là một sự diễn tả dễ dàng, có lúc là một sự diễn tả với bao nỗi vất vả khó 
khăn. 
Tuy nhiên, sự xức dầu bao giờ cũng có tác dụng hiệu nghiệm. 

 Nó mang đến một sự tốt lành và tươi mát : Phục truyền Luật lệ Ký 32:2, 
 Nó gây khó khăn trở ngại cho ma quỷ và những kẻ sống theo xác thịt, là những 

kẻ cố tình hành động chống nghịch lại công việc của Đức Chúa Trời. 
 Nó giúp gây dựng Hội Thánh. 
 Nó giải đáp các nhu cầu của những tấm lòng… 

 
d) Sự tiếp nhận  

 đời sống có mối tương giao với Đức Thánh Linh : II Côr. 13:13. 
 sự cầu nguyện : Công vụ. 4:29-31 
 đức tin  

 
e) Sự ứng dụng/hay thực hành  

Mỗi khi rao truyền Lời Chúa, chúng ta cần phải cầu nguyện và sống đẹp lòng Chúa 
để nhờ đó nhận được sự vùa giúp của Đức Thánh Linh. 

Bài giảng luận dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh phải được tràn đầy sự sống. 
Thật thảm hại khi thấy một giảng sư làm cho cử tọa cảm thấy khó chịu hay buồn 
ngủ với một bài giảng thiếu sự sống. Bài giảng của chúng ta cần phải thổi ra một 
luồng sinh khí và truyền đạt một điều gì đó thật sống động đến với người nghe. 

 

Sức mạnh của Lời Đức Chúa Trời  

Điều gì Đức Chúa Trời phán ra đều có hiệu nghiệm ! Hãy xem sự hiệu nghiệm của 
những lời phán thiên thượng : 

 Lời phán sáng tạo… “ Đức Chúa Trời phán rằng : Phải có sự sáng ; thì có 
sự sáng ” (Sáng thế Ký 1:3) 

 Lời phán hủy diệt …. “ ... Đức Chúa Trời phán rằng : Ta sẽ hủy diệt khỏi 
mặt đất loài người mà ta đã dựng nên… », thì Ngài đã làm cho thế gian bị 
chìm ngập trong những con nước lũ…  

 Lời phán thuyết phục… “ [...] Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta 
cách trung tín ! Đức Giê-hô-va phán : Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao ? 
Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao ? Đức Giê-hô-va phán 
vậy. ? ” (Giêr. 23:28-29) 

 Lời phán hoàn thành đúng mục đích… “ Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-
va đã phán cho nhà Y-sơ-ra-ên, chẳng có một lời nào là không thành : thảy 
đều ứng nghiệm hết. ” (Giôs. 21:45). “ …thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra 
từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta 
muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. ” (Es. 55:11). 
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 Lời phán dâm chồi nảy lộc trong lòng người ... “ [...] Hột giống là đạo Đức 
Chúa Trời. ” (Luc. 8:11) 

 Lời phán xác định cho điều kiện phẩm cách của kẻ hầu việc Đức Chúa Trời : 
“ Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, 
bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về 
Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi điều lành ” (II Tim. 
3:16-17). 

Và còn biết bao nhiêu điều khác nữa đến từ lời phán của  Đức Chúa Trời ! 

 Lời Đức Chúa Trời tự bản chất vốn đã có một sự linh nghiệm cố hữu ! Tự 
trong Lời Đức Chúa Trời vốn đã có năng lực hành động, bởi vì đó là sự bày 
tỏ, và là mệnh lệnh của thiên thượng. Chính lời phán này đem lại uy quyền 
cho phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. 

Uy lực của sự rao truyền Lời Chúa  

Đức Chúa Trời đã có một quyết định vô cùng hiệu nghiệm để làm cho sự rao 
truyền Lời của Ngài trở thành một công cụ chính yếu giúp đem lại những sự biến 
đổi mà Ngài muốn thực hiện trong nơi sâu kín ở tấm lòng của những kẻ vô tín : 

“ Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng 
Christ được rao giảng. ” (Rôm. 10:17) 

“ Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian (sự kiện thập tự giá) để 
làm hổ thẹn những kẻ khôn. ” (I Côr. 1:21) 

“ Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống 
chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. ” (I Phi-e-rơ 
1:23) 

Lời Chúa giúp cho kẻ hầu việc Đức Chúa Trời có đầy đủ điều kiện phẩm chất để 
thích nghi với chức vụ được giao phó : 

“ Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, 
sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời 
được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. ” (II Tim. 3:16-17) 

Lời Chúa vận hành trong lòng người tín đồ, đem lại cho họ một sự đổi mới về tư 
duy để giúp họ trưởng thành : “ Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ 
con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. ” (I Phi-e-
rơ 2 :2) 

Chappell nhận định :  

Sự trình bày Kinh Thánh giúp cho kẻ giảng người nghe được gắn liền với cái nguồn 
duy nhất của một sự đổi mới tâm linh đích thực. Vì rằng các tấm lòng được biến 
cải một khi tiếp cận được Lời Đức Chúa Trời, cho nên những giảng sư dựa trên 
nền tảng  văn bản Thánh kinh bao giờ cũng lo lắng phải nói ra đúng với những gì 
mà Đức Chúa Trời muốn phán dạy. Bổn phận chúng ta không phải là truyền đạt ý 
kiến của riêng mình, hay các triết lý của kẻ khác, hoặc các tư niệm hay suy đoán 
tự biện.  
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Không có uy quyền của Lời Chúa, sự giảng luận trở thành một cuộc tìm kiếm triền 
miên về các đề tài, giải pháp và những kỹ thuật với mong muốn chiếm hữu hay 
khuyến khích sự hưởng ứng tán thành, nhất trí ủng hộ của dân chúng. Lúc ấy, lý 
luận loài người, các thiên kiến xã hội, và những nhận thức cá nhân về luân lý đạo 
đức trở thành điểm tựa cho một sự giảng luận thiếu mất niềm tin lịch sử nơi Kinh 
Thánh, tức những gì Đức Chúa Trời phán dạy. [Chappell, tr. 22-23] 

Đức Chúa Trời đã lựa chọn sự truyền giảng để bày tỏ những ân huệ mà Ngài 
mong muốn ban cho con người. 

B – Cơ cấu của sự giảng luận hay bài giảng  

Tư liệu trích dẫn : 

« Đây là ‘một cuộc du ngoạn’ mà giảng sư đề nghị các cử tọa của mình tham gia. 
Các cử tọa cần biết rõ người hướng dẫn muốn đưa họ đi về đâu. 
Chuyến đi phải thoải mái và được đánh dấu với vài khám phá lý thú. 
Những cảnh quang dự định đến thăm phải được mô tả một cách rõ ràng, chính 
xác,  đẹp đẽ, dễ tiếp cận, cho dù đối với những em nhỏ nhất. Khi cuộc hành trình 
kết thúc, làm sao cho mọi người cần phải có thể phác họa lại lộ trình đã đi qua, 
nhằm giúp  những ai nghe kể cảm thấy có ước muốn sẽ được tham gia giống như 
họ trong cuộc hành trình sắp tới.» 

 
 
 

 BỐ CỤC (THIẾT KẾ BỐ CỤC) 
 
 
1° - Trước hết phải nói đến Sự Chuẩn Bị  

Công đoạn 1 : Sự Lựa chọn văn đoạn Kinh Thánh  

Hãy lưu ý rằng sự lựa chọn một khúc Kinh thánh không phải là một vấn đề khó đối 
với người quyết tâm truyền giảng Lời Chúa một cách nghiêm túc và có hệ thống 
nhất quán. Dĩ nhiên  là đương sự phải buộc mình vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng 
để trình bày  Lời Chúa một cách có hiệu quả qua văn đoạn Kinh thánh dự kiến 
dành cho buổi nhóm họp! Tuy nhiên, đối với những người khác, thì xin có vài ý 
nghĩ được chia sẻ.... 

Các chiếc bẫy cần tránh  

 Lựa chọn một văn đoạn Kinh thánh làm một bài học nhắm vào nhu cầu của 
một thuộc viên nào đó, ấy quả là một điều đáng hổ thẹn cho người nào lợi dụng 
tòa giảng như thứ vũ khí để tấn công kẻ khác ! 
- Thông thường, Đức Thánh Linh không để đối tượng ấy đến đâu. 

     - Đây chính là điều dễ gây đổ vỡ nhất cho hội thánh và làm chúng ta mất uy tín 
trước hội chúng.  
 
- Đức Chúa Trời có thể làm cách khác hơn. Xin nêu một trường hợp ví dụ 

như sau :  
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- … có một phụ nữ từ lâu không đi nhà thờ, nhưng một hôm nọ chị đến nhà 
thờ đúng vào ngày tôi đã chuẩn bị để giảng về câu chuyện người đàn bà tà 
dâm ở Phúc âm Giăng chương 8. Một thời gian khá lâu sau, qua lời kể của 
một số người đã dự buổi nhóm ấy, tôi được biết chị ta cũng rơi vào tình 
trạng giống như người đàn bà ở Giăng chương 8. Thực tình, trong khi soạn 
bài giảng, tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lựa chọn chủ đề này 
dành cho chị ta. 

Vậy, trong việc lựa chọn đề tài, hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vì Thánh Linh 
Ngài sẽ làm tốt hơn chúng ta nhiều, đó là điều chắc chắn !  

 
 Lựa chọn một chủ đề mà ai cũng khá quen biết, thì rất dễ cho việc chuẩn bị ! 

Nhưng, một chủ đề như thế có thể : 
 
     -- làm cho cử tọa mệt mỏi, 

-- làm cho giảng sư không gặp một sự thách đố nào, 
-- đem lại cho Hội Thánh một chế độ dinh dưỡng thuộc linh nghèo nàn, 
-- đến một lúc, làm cho mọi người không mấy quan tâm đến chủ đề ấy nữa. 

Những lời khuyến cáo : 

 Về sự Cầu nguyện  
Đức Chúa Trời có thể đặt trong chúng ta một gánh nặng, một ước muốn mãnh liệt 
để truyền đạt một văn đoạn Thánh kinh. Nhưng đừng nghĩ rằng lúc nào mình cũng 
được như vậy ! Do đó, sự cầu nguyện trước và sau khi truyền đạt Lời Chúa cũng 
thật là quan trọng, nếu chúng ta nhận xét về điều này qua những lời cầu nguyện 
của sứ đồ Phao-lô trong các bức tín thư.  

 Về sự Suy nghĩ   
Suy nghĩ  về những nhu cầu chung của cộng đồng tín hữu (vai trò người chăn bầy 
trong việc chăm sóc băng bó những vết thương, bảo vệ bầy chiên trước những 
con sói dữ, dẫn đưa bầy chiên đến các đồng cỏ xanh tươi, v...v…). Phải chăng 
Hội thánh đang ở trong tình trạng chán nản và đầy dẫy những sự hoài nghi ?   

 Về sự Trải nghiệm thực tế  
Đức Chúa Trời có thể đã dạy dỗ vài điều quan trọng mà chúng ta nhận thấy cần 
phải truyền đạt cho Hội thánh. Trong trường hợp này, sự khôn ngoan cũng nhắc 
nhở chúng ta phải thận trọng : càng cảm thấy nhiệt tình say mê với « điều được 
khám phá » bao nhiêu, thì càng phải nên chắt lọc kỹ lưỡng nó bấy nhiêu,  trước 
khi trình bày nó ra ! 

 Về tính thực tế  
Thực tế, có một sồ văn đoạn Kinh thánh kể ra khó giảng (đặc biệt  là về Luật Pháp, 
một vài tín thư, và sách Khải huyền). Do đó, cần phải biết hạn chế sự lựa chọn 
chủ đề sao cho phù hợp với mức độ am hiểu của mình… 

 Về tính Đa dạng  
Hãy sử dụng sự phong phú của Lời Chúa cùng với sự đa dạng về văn phong, về 
đề tài, v...v… 
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 Về hình thái văn thể  
Hãy lựa chọn một hình thái văn thể có tính hiệp nhất hay đồng nhất. Chẳng hạn 
như, giảng về tín thư Hê-bơ-rơ 6:4-5 mà lại bỏ qua một số câu Kinh thánh khác, 
thì đây là điều không thể chấp nhận. 

Công đoạn 2 : PHÂN TÍCH VĂN ĐOẠN KINH THÁNH  

Khâu phân tích văn đoạn Kinh thánh được chia làm ba phần : 1/ nhìn về tổng thể 
hay nhìn chung ; 2/ nghiên cứu chi li ; 3/ tổng hợp toàn bộ. 

Quan sát, nhận xét văn đoạn Kinh Thánh  

Bây giờ bạn có văn đoạn hay khúc Kinh Thánh ở trươc mắt, vậy hãy tiến hành 
quan sát và nhận xét về nó. Hãy ghi chú tất cả những gì bạn nghĩ về chủ đề của 
văn đoạn này, như : văn phong cú pháp, những ý tưởng khẳng định, những điều 
cần lưu ý, các điểm chưa nắm chắc, v…v…. Tất cả những điều này tuy không hẳn 
đem lại lý thú cho phần tiếp theo, nhưng chắc chắn sẽ đóng góp nhiều cho sự tìm 
hiểu và định hướng của bạn về  các hoạt động nghiên cứu đầy đủ chi tiết hơn. 

Hãy đưa ra 20 nhận xét về Công vụ Các Sứ đồ 1:8 (bằng 20 câu đơn gọn). 

Đây là công đoạn mà người giảng sư bận rộn thường hay bỏ quên. Thật là cả một 
sự sai lầm ! Bạn cần phải dành thì giờ để đọc đi lại kỹ càng văn đoạn Kinh Thánh 
đã lựa chọn. Xin giúp bạn với vài câu hỏi gợi ý dưới đây : 

1. Nội dung đoạn văn nói về gì ? (diễn giải đoạn văn) 
 
2. Ý nghĩa của đoạn văn là gì ? 
 

3. Đoạn văn này có ý nói gì về các hành động, tư tưởng, thái độ hành xử, và các 
sự phát biểu của tác giả ? 

4. Đoạn văn này có ý nói gì về các hành động,  tư tưởng, thái độ hành xử, và các 
sự phát biểu của những nhà thuyết giảng đầu tiên ? 

5. Có mối quan hệ gì chăng giữa những sự lo lắng, trăn trở, những chủ đề, những 
đề tài mà văn đoạn Kinh Thánh nêu ra với cùng những điều giống như vậy ở trong 
thời đại chúng ta ? 

 
6. Văn đoạn này đưa ra giải pháp thế nào ? 
 
-- Trả lời thật vắn tắt các câu hỏi trên, dựa trên khúc Kinh Thánh ở I Côr. 6:9-11. 

 

Phân tích kỹ lưỡng văn đoạn Kinh Thánh  

Công đoạn này gồm có nhiều tiểu công đoạn (hay công đoạn phụ) để tiến hành 
các công việc sau : 

-- tập hợp có hệ thống số lượng thông tin thu thập được qua khâu quan sát, nhận 
xét ;  
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-- tìm hiểu chính xác ý nghĩa của văn đoạn ; 
-- kiểm tra lại xem sự quan sát nhận xét ban đầu của bạn có dựa trên nền tảng 
của sự  chú giải hay giải kinh không ? 
-- khám phá một khối lượng lớn về các sự kiện, những sự định nghĩa, các phần 
trích dẫn Kinh thánh, là những yếu tố giúp xây dựng nội dung của bài giảng luận 
hay thông điệp. Bạn cần phải áp dụng tất cả những công đoạn này kể từ năm đầu 
tiên trong chức vụ của bạn ! Một khi có được kỷ luật cần thiết rồi, bạn sẽ nhanh 
chóng nhận biết đâu là các công đoạn ít cần thiết hơn cho văn đoạn Kinh Thánh 
mà bạn định trình bày.  

Hãy nhớ rằng : ‘người ta phá bỏ những nguyên tắc đã từng bắt chúng ta phải phục 
tùng’. 

  Bối cảnh (hay văn cảnh hoặc ngữ cảnh)  
Tìm hiểu bối cảnh gần hoặc xa sẽ giúp chúng ta hiểu được lý do hay ý nghĩa của 
văn đoạn Kinh thánh. 

-- Động cơ nào có thể thúc đẩy sứ đồ Phao-lô viết ra văn đoạn Kinh thánh ở 
sách  Phi-líp  2:6-11 ? 

 

 Ngữ vựng  
Nghiên cứu ý nghĩa chính xác của phần ngữ vựng được  sử dụng. 

-- Kiểm tra lại và xác định ý nghĩa của các từ thuật chuyên môn về luật pháp mà 
sứ đồ Phao-lô đã sử dụng trong tín thư Rô-ma 3:21-31. 

 Cấu trúc văn phạm  
--Phần này giúp chúng ta hiểu biết về cách sử dụng các thể loại động từ, các 

loại câu hay mệnh đề, v…v… 
--Nghiên cứu phần ngữ pháp (hay văn phạm) của tín thư Rô-ma 6:1-14. 

 
 Giáo lý và các chủ đề của Thánh Kinh  

Những giáo lý nào được mang ra dạy dỗ qua văn đoạn Kinh thánh này, và văn 
đoạn này góp phần như thế nào trong việc phác thảo ra các giáo lý … ?  

-- Thi thiên 19 góp phần thế nào trong việc giúp chúng ta hiểu biết về sự khải thị 
của Đức Chúa Trời ? Hãy kể ra vài văn đoạn có ý nghĩa tương tự. 

-- Lưu ý vấn đề giáo lý được nêu ra ở Công vụ. 8:5-25, và hãy tìm cách giải thích. 

 Những câu chuyện minh họa (ngụ ngôn, ẩn dụ…) 
Những câu chuyện minh họa góp phần làm sáng tỏ những gì, và phải được sử 
dụng như thế nào để giúp mọi người hiểu được sự dạy dỗ ? 

-- Hãy xem các lối nói ẩn dụ được dùng trong thơ Giu-đe. 

 Các yếu tố về lịch sử, xã hội, địa dư, và về tiểu sử nhân vật  
Tình hình địa lý, quá khứ hay bối cảnh lịch sử, các tập quán xã hội…đóng góp gì 
cho sự hiểu biết về bức thông điệp ? 

-- Những yếu tố lịch sử nào đã khiến quan tổng đốc Phi-lát ra lệnh hành quyết Đức 
Chúa Giê-su Christ ? 
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 Các sự ứng dụng  
Làm thế nào để ứng dụng những sự dạy dỗ của văn đoạn Kinh thánh vào đời sống 
của chính mình cũng như của một anh chị em chúng ta ? 

-- Hãy lập một bản liệt kê về 10 trường hợp có thể ứng dụng các sự dạy dỗ ở Phúc 
âm Ma-thi-ơ 5:13-16. 

 Những gì người khác đã nói về văn đoạn Kinh thánh.  
Có thể bạn không phải là người đầu tiên nghiên cứu khúc Kinh thánh này. Tìm 
hiểu những gì mà các đầy tớ khác của Chúa đã khám phá sẽ giúp bạn xác định 
được sự am hiểu của mình đối với văn đoạn Kinh thánh ấy. Nhưng phải cẩn thận 
và coi đây là công đoạn cuối cùng mà thôi ! 

-- Tham khảo ít nhất là ba phần bình giải về I Côr. (nếu bạn có điều kiện), và nêu 
ra những sự diễn giải chính yếu về I Côr. 15:29. 

Tổng hợp ý nghĩa đoạn văn  — Xác định phần trọng điểm   

Sau khi đã quan sát, nhận xét và nghiên cứu chi tiết về văn đoạn Kinh thánh, bạn 
sẽ tổng hợp phần lớn những thông tin cần thiết cho việc phác thảo bài giảng.  

-- Dĩ nhiên là bạn sẽ không dùng hết số lượng thông tin đó trong bài giảng (vì như 
vậy sẽ không tiêu hóa nổi !). 

-- Do đó, bạn phải lựa chọn những thông tin theo thứ tự ưu tiên cần thiết, cái nào 
là chính yếu, và cái nào là thứ yếu. 

-- Thế nhưng, với tất cả những thông tin dữ liệu đã có, bây giờ bạn có thể trình 
bày một cách có hệ thống về « những gì mà văn đoạn Kinh thánh nói đến ». 

-- Phần xác định về ‘trung tâm điểm’ của văn đoạn Kinh thánh sẽ giúp bạn có thể 
phân loại số lượng thông tin đã thu thập để nhờ đó phân biệt được những thông 
tin nào là chính yếu, và những thông tin nào là thứ yếu cho sự hiểu biết về văn 
đoạn Kinh thánh. 

Hãy xác định một câu trọng điểm cho lẽ thật nền tảng của văn đoạn. Công đoạn 
này rất quan trọng : 

-- nhằm tránh sự tản mạn về sau trong quá trình phát triển bài giảng luận. Văn 
đoạn của bạn cần có một sự hiệp nhất về văn phong và một ‘định hướng’ chính 
xác. Chỉ nhìn vào định hướng rõ nét này, bạn sẽ biết phải làm thế nào để phát 
triển phần kế tiếp cho bài giảng luận của mình. 

-- nhằm tạo dễ dàng cho sự theo dõi bài giảng của cử toạ, vì họ chỉ cần một câu 
chìa khóa là có thể dễ dàng ghi nhớ bài giảng hơn là một loạt câu kéo dài đến cả 
30 phút ! 

-- nhằm tạo điều kiện giúp bạn đánh giá những điểm ghi trong phần thiết kế bố 
cục vàtriển khai bài giảng của bạn, xem chúng có ăn khớp với ý định của trước 
giả không. 
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2° - Sự quan trọng của việc soạn một bố cục  

Đinh nghĩa : phương cách tổ chức, đúc kết, tổng hợp nọi thứ … 

« Lập sơ đồ mặt bằng của công trình xây dựng, phác thảo tỉ mỉ và kỹ lưỡng toàn 
bộ tiến trình của dự án, bao gồm một chuỗi những hoạt động tiếp nối có trật 
tự…nhằm hướng tới mục đích đề ra.” 

 « phác thảo tỉ mỉ » : sự cần thiết của tinh thần đồng công cộng tác. 
 « chuỗi hoạt động theo trình tự hợp lý » : tôn trọng tính lô-gíc và hiệp nhất. 
 « mục đích » : đề ra mục đích để hoàn thành. 

 
Thiết kế một bố cục không nên được coi là một công việc thứ yếu, vì đây là công 
đoạn cần được chuẩn bị thật cẩn thận  và chu đáo. 
 
Tuyệt đối cần thiết phải có một bố cục suy nghĩ chín chắn, được phác thảo nghiêm 
túc và sắp xếp hữu lý vì các lẽ sau đây : 

 để tạo thuận lợi cho sự suy nghĩ về đề tài (trật tự là qui luật đầu tiên của vũ 
trụ !), Sáng thế Ký ; 

 để cho bài giảng luận được dễ hiểu, rõ ràng và hướng về một mục đích 
chính xác ;  

 để cho bài giảng luận nhận được sự đồng tình hưởng ứng và đạt tới mục 
tiêu đề ra ;  

 để giữ cho dòng chảy của ý tưởng được liền lạc,  không bị gián đoạn (vì đôi 
khi chúng ta có thể đi trệch dòng chảy do mệt nhọc, hay do một sự chất vấn 
nào đó đến từ phía cử tọa…) 

Những điều cần lưu ý : 

 Lựa khổ giấy phù hợp nhất với mắt mình : A4, B5... 
 Nên mạnh dạn dùng các màu sắc trong phần bố cục : 

 màu lục (xanh lá cây) dành cho các phần Kinh thánh tham dẫn, 
 màu đỏ dành cho ý tưởng chính yếu, 
 màu đen dành cho phần biên soạn, 
 màu xanh dành cho đầu đề, tước danh, danh hiệu ... v...v… 

 Hãy nhớ rằng một bố cục sáng sủa bao giờ cũng quan trọng để giúp chúng ta 
công bố ý tưởng một cách hiệu quả hơn.  

 

Bố cục : Đây phải coi như một lộ trình mà lúc nào cũng có thể theo dõi bám sát để 
không rời mắt khỏi con đường (tức cử tọa). Được xây dựng tốt, bố cục sẽ giúp 
chúng ta đạt tới mục tiêu đề ra, tránh phải đi lệch lạc hay làm cho cử tọa của chúng 
ta phải mệt mỏi. 

- trích dẫn từ một câu nói hay : « Bố cục là cột sống của bài giảng luận ! Bài giảng 
có bố cục tồi tệ là một bài giảng què quặt ; còn bài giảng không có bố cục là một 
bài giảng vô hồn, chỉ gây khó chịu và bực mình cho người nghe. »  
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2° - Thành phần cấu tạo của một bố cục  

a) Các ý tưởng (nền của bố cục) 

Các ý tưởng làm nền cho bố cục cần phải đơn giản, dễ hiểu, dựa theo Thánh Kinh, 
nghĩa là phù hợp với giáo lý thánh sạch, được trình bày một cách khúc chiết, ngắn 
gọn, rõ ràng vàthích đáng. 

Việc lựa chọn một ý tưởng hay một đề tài có thể đến từ : 

 sự hướng dẫn đặc biệt của Đức Chúa Trời,  
 sự đáp ứng cho một yêu cầu, 
 một cơ hội, thời điểm hay sự kiện đặc biệt : Lễ Giáng Sinh, Lễ Ngũ Tuẩn… 

Lễ Báp-têm... Hôn lễ ... 
 một tình huống cần thiết hay một nhu cầu đặc biệt của cử tọa. 

 
b) Phân loại ý tưởng  

Một sự phân loại tốt về các ý tưởng sẽ giúp soi sáng cho đề tài, củng cố cho lập 
luận, và gia tăng sức mạnh cho lời kêu gọi.  

 Đừng bao giờ áp đặt cho ý nghĩa một văn đoạn phải nói theo ý riêng mình 
muốn nói. 

 Nương dựa vào nguyên tắc phải có 2 hoặc 3 lời chứng : tức 2 hay 3 câu Kinh 
Thánh. 

Nếu không tìm được câu chứng minh, thì chúng ta nên từ bỏ ý tưởng đó, cho dù 
chúng ta nghĩ rằng ý tưởng này là đúng. 

 
c) Xem xét chung quanh (bối cảnh, văn cảnh)  
Nghĩa là xem xét những gì ở trước và ở tiếp sau câu/khúc Kinh Thánh mình muốn 

sử dụng. 
Mục đích của cách làm này là để giúp chúng ta am hiểu tường tận ý nghĩa đích 

thực của câu/khúc Kinh Thánh. 
 
d) Phác thảo bố cục (phần thiết kế) 
Có thể làm nhiều cách khác nhau, tuy nhiên cần tuân thủ một số các nguyên tắc 

chung.  
Tiến trình phác thảo một bố cục, nói chung, gồm có các bước sau : 

 một nhan đề hay đề mục : được coi như khẩu hiệu để lôi cuốn sự chú ý của 
cử tọa.  

 phần đọc Kinh Thánh : làm nền tảng của ý tưởng để cử tọa được gây dựng 
trên đó. 

 phần giới thiệu/mở đầu : khơi dậy sự náo nức muốn nghe từ phía cử tọa. 
 phần triển khai nội dung : theo trật tự lô-gíc để cử tọa có thể tiếp thu. 
 phần kết luận : kêu gọi cử tọa đến ước muốn được áp dụng Lời Chúa trong 

đời sống thực tế của mình. 
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Ví dụ : Công vụ Các Sứ đồ 17:22 - 31 : 

 giới thiệu/mở đầu : câu  22 : chúc mừng, chào thăm 
 triển khai nội dung : các câu  23 - 29 : giải thích lẽ thật  
 phần kết luận : các câu  30 - 31 : kêu gọi ăn năn  

 
1° - Đề mục : đây là sự trình bày về yếu tố đặc trưng của bài giảng nhằm lôi cuốn 
sự quan tâm chú ý của cử tọa. 

- Nhan đề hay đề mục phải được lựa chọn một cách nghiêm túc vì tầm quan trọng 
của nó là để ‘chiếm lấy’ sự quan tâm lưu ý của cử tọa. 

Chính vì thế, đây thường được coi là yếu tố cuối cùng trong việc thiết kế bố cục. 

- Nhan đề hay đề mục cần phải phù hợp với câu/khúc Kinh Thánh.  

Ví dụ : 

 Sáng thế Ký 22:1-18 :  cái giá của sự vâng phục. 
 Rô-ma 5:17                  :  bí quyết của một đời sống Cơ-đốc đắc thắng. 
 Sáng thế Ký 35:8-15   :  trường học của sự buồn rầu.  
 Giô-na 1              : chống lại Chúa là cả một sự rồ dại và vô ích.  
 Sáng thế Ký 22      :  Đức Chúa Trời xứng đáng được tin cậy, ngay 

cả khi các yêu cầu của Ngài thấy như bất hợp lý.  
 Luc. 15                  : khi con người hối cải ăn năn, đó là cơ hội của 

sự vui mừng lớn lao.  
- Nhan đề cần phải mang tính hấp dẫn, lôi cuốn  và khơi dậy được sự quan tâm 
chú ý của cử tọa. 

Cử tọa cần tìm hiểu bức thông điệp qua nhan đề hay đề mục, vì nhan đề hay đề 
mục làm khơi dậy mối quan tâm và dự ước của người nghe. Tóm lại, nó như một 
tiền vị làm cho cử tọa cảm thấy háo hức thèm muốn được nghe phần triển khai 
nội dung bài giảng. 

-- Nó giúp hình thành  và phát triển khả năng tổng hợp của bạn. 

-- Nó giúp bạn dễ dàng nhận ra các bài giảng trong suốt loạt bài giảng mà bạn 
phát triển.  

- Tránh dùng những nhan đề hay đề mục không mang một ý nghĩa gì rõ ràng. 

Ví dụ : I Các Vua 17 : Ê-li và khe Kê-rít ; trong trường hợp này, có thể nên dùng 
nhan đề « Chịu khổ để được tuyển chọn ! »    

- Cần phải tôn trọng giá trị nghiêm trang của tòa giảng (bục giảng Kinh). 
Đừng quên rằng chúng ta lấy nhan đề từ chính Lời của Đức Chúa Trời. 
- Nhan đề cần ngắn gọn. 
Nhan đề hay đề mục ngắn gọn bao giờ cũng có hiệu quả hơn một nhan đề kéo 
dài lê thê. 
- Có nhiều hình thức, thể loại nhan đề khác nhau : 

 nghi vấn   :  « Tại sao người công bình chịu khổ ? » 
 khẳng định   :  « Đức Chúa Trời lo liệu cho các vấn đề của chúng ta ! » 
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 cảm thán   :  « Có được bằng cách để mất, hoặc luôn tìm điều tốt 
nhất, chứ không phải điều xấu nhất ! » 

 
- Nó có thể đi kèm với một câu hỏi mang tính chất vấn hay thăm dò. 
Nạn thanh thiếu niên hư hỏng : vậy đâu là trách nhiệm của chúng ta? 
- Nó có thể là một nhan đề kép, ví dụ : Cơ-đốc nhân và các Bạn hữu. 

- Nó có thể nhắc lại một tình huống của Thánh Kinh, ví dụ : « Ai là người lân cận 
tôi ? (Luc. 10:29), hoặc « Xin dạy chúng tôi cầu nguyện  » (Luc. 11:1). 

 

2° - Phần Tuyên đọc Lời Chúa : 

- Thông thường, phần đọc bản văn Kinh Thánh được thực hiện  trước phần mở 
đầu, để dành vị trí danh dự cho Lời Đức ChúaTrời.  

- Tuy nhiên, có thể tuyên đọc bản văn Lời Chúa sau phần mở đầu, như vậy có thể 
làm cho cử tọa chú tâm nhiều đến văn đoạn Kinh Thánh. 

- Đây là một khâu thường hay bị bỏ quên, mặc dù nó đáng được  chúng ta quan 
tâm cách nghiêm chỉnh, bởi vì việc tuyên đọc Lời Chúa của chúng ta có tác dụng 
khơi dậy niềm ham thích Lời Chúa ở phía cử tọa : tức là thành phần lắng nghe bài 
giảng luận. Một sự tuyên đọc Lời Chúa cách rời rạc, không liền lạc, không chút khí 
thế… có thể làm cho một tấm lòng khép kín lại ! 

Các lời khuyên thực tế : 

 Đọc chậm rãi. 
 Để ý đến cách nhấn dấu nặng nhẹ và cách phát âm những danh từ riêng : đọc 

đi đọc lại khúc Kinh Thánh tham dẫn một cách rõ ràng để cử tọa có cơ hội suy 
ngẫm phản hồi,  thì đây là một cách làm rất tốt. 

 Cần biết chắc là mình đã thấu triệt ý nghĩa của bản văn. 
 Nên đọc Lời Chúa từ quyển Kinh Thánh, hơn là trên các sự ghi chép của chúng 

ta. Với tư cách giảng sư, chúng ta cần dẫn dắt cử tọa đến chỗ yêu mến Lời 
Đức Chúa Trời, sốt sắng mở Kinh Thánh ra và đọc ! 

I Tim. 4:13 

3° - Phần Giới thiệu hay Mở đầu : 

 ngắn gọn : mở đầu dài quá làm cho cử tọa mệt mỏi, chỉ cần 2 hay 3 câu là đủ. 
Mục đích là giới thiệu một cách ngắn gọn về ý hướng của bài giảng. 

 rõ ràng, nêu ra vấn đề hoặc ý tưởng chính yếu… giảng sư biết trước hướng 
phát triển bài giảng của mình thì thiết nghĩ cử tọa cũng cần biết rõ điều ấy. 

 đơn sơ, ở đây không có nghĩa là không có sự sửa soạn, mà trái lại, nó được 
sửa soạn tuy đơn giản nhưng chính xác, vì nó dọn đường cho cử tọa đón nhận 
thánh ý của Đức Chúa Trời. 

 màu sắc đa dạng, tránh đơn điệu : đừng nên bao giờ cũng bắt đầu bằng một 
câu truyện hay một câu nói trích dẫn. Khi cử tọa đã nắm được kỹ thuật mở đầu 
khá quen thuộc và ưa thích của giảng sư rồi, tất nhiên họ biết phải chờ đợi để 
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nghe tiếp những gì, do đó, sự háo hức tò mò, ham hiểu biết của họ sẽ giảm 
bớt đi. 

Phần Mở đầu có 2 mục đích chính : 

1) Giúp cho cử tọa quan tâm tới đề tài mà trước đó họ không có dịp nghiên cứu, 
lý do là vì trải qua nhiều tuần lễ, ai nấy đều quá bận rộn với nhiều công việc, như : 
dọn cơm đãi khách, những sự lo lắng về tuần lễ sắp tới, tất cả những điều này 
làm cho họ chưa được sẵn sàng để đón nhận văn đoạn Kinh Thánh mà riêng bạn 
đã có cơ hội đọc và suy gẫm. Thông thường, không phải ai đến nghe giảng cũng 
chống nghịch lại lẽ thật đâu (vì họ đã cố gắng tranh thủ để thoát mình ra khỏi hoàn 
cảnh ràng buộc thường ngày!), thế nhưng, họ chỉ có chút lơ là và thiếu tập trung 
thôi. Do đó, mục đích thứ nhất của phần Mở đầu là tạo ra một mối quan tâm thực 
tiễn về thuộc linh. Một Lời Giới thiệu hay Phần Mở đầu được chuẩn bị tốt sẽ giúp 
thu hút được sự quan tâm lưu ý của cử tọa.  

2) Dọn đường hay chuẩn bị cho cử tọa tìm hiểu đề tài. Về phía bạn, bạn đã dành 
bao nhiêu thì giờ để nghiên cứu và nắm rõ ý nghĩa của khúc Kinh Thánh, nhưng 
hội chúng thì chưa được vậy ! Bởi thế, phần Mở đầu sẽ giúp cử tọa có dịp bước 
vào nghiên cứu những điểm mà bạn muốn đề cập tới. 

Ví dụ : Sứ đồ Phao-lô đã soạn một lời Mở đầu rất tốt cho bài thuyết giảng dành 
cho dân chúng thành A-then (Công vụ. 17:22). 

Nhờ lời giới thiệu này, sứ đồ Phao-lô đã : 

 thu hút được sự quan tâm chú ý của dân thành A-then, 
 có phần Mở đầu rất tốt cho bài giảng luận của ông. 

 
* Một trường hợp ví dụ khác về cách mở đầu bài giảng : “Thưa Hội Thánh, trong 
tuần lễ qua có một người nào đó của Hội thánh này đã phạm tội sát nhân.. Người 
ấy đang có mặt giữa chúng ta sáng nay. Nhưng trước khi nói thêm về người này, 
xin chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra và đọc I Giăng 3:15 ” (Jay Adams). 

* Lưu ý đến thời lượng : Mở đầu quá dài có thể làm mất thì giờ quý báu của bạn 
trong việc tập trung cho sự trình bày văn đoạn Kinh Thánh đã lựa chọn. 

* Lưu ý đến việc thay đổi màu sắc cho cách Mở đầu hay giới thiệu thêm phần 
phong phú.  
 
4° - Triển khai nội dung (phát triển thân bài)  
Ý tưởng được giới thiệu trong phần Mở đầu sẽ được triển khai thông qua nhiều 
điểm hoặc nhiều phần.  
Trong quá trình triển khai nội dung hay thân bài, luôn luôn nắm vững việc thực 
hiện ba mục tiêu sau đây : 

- Giải thích và làm sáng tỏ ý nghĩa  
- Minh họa để củng cố cho sự giải thích  
- Ưng dụng để trình bày về phương cách thế nào « sống » theo sự dạy dỗ của 

thông điệp hay bài giảng. 
- Sự bố trí các phân đoạn (sự phân chia cấu phần) 
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a) Văn đoạn Kinh Thánh tự nó có thể cho chúng ta có những phân đoạn chính yếu 
để hình thành thân bài. 

Giăng 3:16 « Một đời sống giá trị ! » 

 1° - Đấng ban cho    :  Đức Chúa Trời  
 2° - Nền tảng   :  đức tin  
 3° - Đối tượng thụ hưởng  :  bất cứ ai  
 4° - Sự tin chắc chắn   :  có sự xác quyết ... 
 5° - Thời gian bao lâu :  suốt cõi đời đời  
 
b) Các cấu phần hay phân đoạn nội dung có thể làsự phân tích của một chủ đề : 

Sa-tan, kẻ thù nghịch của chúng ta : 

 1° - Gốc gác của nó  :  Ê-xê-chi-ên  28:12-17. 
 2° - Sự sa ngã của nó  :  Es.14:12-15. 
 3° - Quyền lực của nó :  Êph. 6:11-12 và Luc.11:14-18. 
 4° - Hoạt động của nó :         II Côr. 4:4; Luc. 8:12; I Tês. 2:18. 
 5° - Số phận của nó  :  Mat. 25:41. 
 
c) Các phân đoạn hay cấu phần nội dung cần phải đi theo một trật tự hữu lý của 
dòng ý tưởng. 
Mỗi cấu phần hay phân đoạn không phải là một bài giảng, nhưng là một sự đi vào 
chiều sâu của ý tưởng. 
Những phân đoạn (hay cấu phần) hợp thành một tổng thể liền lạc. 
Có thể dùng một câu ngắn gọn, đơn giản để nối liền một phân đoạn này với một 
phân đoạn khác. 
 

d) Lưu ý về việc sử dụng những câu KinhThánh : đọc nhiều câu Kinh Thánh quá 
có thể làm cho cử tọa mệt mỏi và đánh mất tầm nhìn vào chủ đề hay ý tưởng được 
triển khai. 

Không nên ngần ngại trong việc diễn giải ngắn gọn hoặc tóm tắt một hay các câu 
Kinh Thánh. 

e) Một câu/khúc Kinh Thánh có thể cho chúng ta nhiều bài giảng, nhưng về ý tưởng 
trọng tâm thì chỉ có một mà thôi. 

 Ví dụ : 

 Giăng 3:16 : Sự ban cho của Đức Chúa Trời 
1° - Đây là một sự ban cho của tình yêu. 
2° - Đây là một sự ban cho để hiến tế. 
3° - Đây là một sự ban cho dành cho toàn thể nhân loại. 
4° - Đây là một sự ban cho có điều kiện/tương đối. 
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 Giăng 3:16 : Sự sống vĩnh hằng  
  1° - Đấng ban cho    :  Đức Chúa Trời  
  2° - Lý do/động cơ   : Tình yêu thương  
  3° - Cái giá phải trả   :  Chúa Cứu Thế Giê-su  
  4° - Người thụ hưởng  :  bất cứ ai … 
  5° - Sự tin chắc    :  Sẽ có sự sống vĩnh hằng 
 
f) Có cần loan báo trước về các phân đoạn hay cấu phần của nội dung không ? 

Thiết tưởng cũng nên loan báo trước trong vài tình huống sau đây : 

 Khi thấy việc triển khai các ý tưởng có phần khó theo dõi ; 
 Khi chúng ta nhận thấy việc loan báo trước này sẽ khơi dậy được sự chú ý 

quan tâm của cử tọa ; 
 Khi chúng ta có một chủ đề cho nhiều tuần lễ, thì việc nhắc lại bao giờ cũng 

là một điều hay… 
 

g) Vài điều cần lưu ý : 

Hãy để ý đến sự nhạy cảm ở cử tọa (ở bầy chiên của mình). 

 Đừng bao giờ nói đùa có tính cách khen chê về sắc tộc. 
 Đừng bao giờ nói đùa có tính cách khen chê về chính kiến. Tôi tin tưởng ở sự 

cách biệt giữa Hội Thánh và Nhà Nước. Trong Hội Thánh, những phần tử thuộc 
các chính đảng khác nhau có thể hội họp để thờ phượng Chúa, và Hội Thánh 
có trách nhiệm giảng dạy Lời Kinh Thánh. 

 Đừng bao giờ nêu ra tội lỗi của một người nào (« tôi biết có một người trong 
chúng ta đã phạm tội ngoại tình hôm tuần rồi…», phát biểu này thật là phi Kinh 
Thánh, nếu xét dưới ánh sáng của Lời Chúa ở Phúc âm Ma-thi-ơ 18:15-20). 
Nếu xét thấy cần phải phê phán một thái độ hay xu hướng sống như thế, thì 
bạn hãy lấy chính mình hay một trong những người bạn thân tình của bạn – là 
người không hề có vấn đề gì với thái độ hay xu hướng sống đó, để làm thí dụ 
minh họa, nhưng phải trong điều kiện cho phép.  

 Hãy cẩn thận lưu ý về những sự phát biểu chung và mơ hồ vì chúng có thể tạo 
ra những sự đảm bảo giả ngụy, từ đó dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng (hay 
nói rõ hơn, những sự lừa dối). Ví dụ : 

--  « Tất cả chúng ta đều sẽ trải qua cõi sống đời đời với Đức Chúa Trời ». Nói như 
thế thật là nguy hiểm ! Bởi vì, bạn nào biết phải chăng hết thảy những người nghe 
bạn giảng đều nhận được sự cứu rỗi ? 

--  « Đức Chúa Trời muốn ban cho mọi người chúng ta có được sự chữa lành và 
sự giàu có ». 

 Buổi đầu, thiết nghĩ cũng nên viết ra tất cả bài giảng, cho dù bạn không cần 
phải đọc bài giảng (vì như vậy sẽ gây ra sự ‘tẻ nhạt’!). Về sau, khi đã có kinh 
nghiệm, chỉ cần một bố cục biên soạn tỉ mỉ cùng với vài câu và ý tưởng then 
chốt, cũng đủ giúp bạn không phải lệ thuộc vào bản viết bài giảng nữa. Ngoài 
ra, sử dụng cây bút đánh dấu có thể giúp bạn xác định vị trí của các điểm trình 
bày... 
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5° - Phần Kết luận  

Đây là phần giúp cho Hội Thánh đi vào thực tế và hội nhập cuộc sống. Những gì 
mà người ta sẽ ghi nhớ nhiều, phần lớn nhờ ở những gì được nói ra trong phần 
kết luận. Do đó, đây là một trong những phần quan trọng nhất.  

a) Phần Kết luận có 3 mục đích : 

 giúp người nghe không quên  - sự ghi nhớ  
 dẫn dắt tới một sự quyết định  - sự quyết định  
 cụ thể hóa sự thuyết minh   - sự ứng dụng  

 
 
b) Với 3 mục đích trên, phần Kết luận cần phải được thực hiện như sau : 

- được chuẩn bị chu đáo, vì thường thì phần Kết luận luôn được in sâu trong tâm 
trí mọi người.-Nhớ đừng lặp lại những gì đã nói. 

- liên hệ chặt chẽ với những gì đã được trình bày.-Nhớ đừng làm nó trở thành một 
bài giảng mới !  

Kết luận là phần kết thúc tự nhiên và phù hợp của bài thuyết giảng. 

- chính xác, rõ ràng, sống động và năng nổ. 

Liên hệ chặt chẽ với ý tưởng trọng tâm, phần Kết luận có thể tạo đậm nét ấn tượng 
để giúp cho sứ điệp được dễ dàng rót vào tai người tín đồ. Theo tôi thì phần Kết 
luận phải mang tính động viên khích lệ cử tọa hướng tới việc vâng phục và làm 
theo những lẽ thật đã được giảng ra. Tuy nhiên, phải cẩn thận, đừng để nó trở 
thành một đường lối hô hào cổ vũ thô bạo theo lối đao to búa lớn, cũng đừng để 
nó trở thành cách người đồ tể mổ thịt các con cừu, con chiên. (Dịu dàng và thâm 
thúy bao giờ cũng tạo được mối quan hệ tốt) 

 

c) Nội dung của Phần Kết luận có thể là : 

 một sự tóm lược  ngắn gọn và chính xác của các phân đoạn khác nhau :                                                                                            
Kết luận Tóm lược. 

 một sự kêu gọi : đặt cử tọa đứng trước trách nhiệm của họ : Kết luận mang 
tính động viên đạo đức.  

 một câu hỏi thăm dò : « Bạn sẽ làm gì với sự ban cho của Đức Chúa Trời ? từ 
chối hay đón nhận ? : Kết luận thăm dò.  

 một sự tổng hợp có hệ thống của toàn bộ phần ý tưởng đã triển khai :  Kết luận 
ứng dụng.  

 

Ví dụ : 

Bài giảng tại trên núi (Các Phước lành) Mat. 5-6 và 7, với phần Kết luận ở Mat. 
7:28-29. 
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6° - Đọc lại, cầu nguyện, chỉnh sửa, bổ khuyết … 

Tới đây, kể như công việc thiết kế bố cục của bạn đã hoàn tất, nhưng vẫn còn 3 
bước cần thiết mà bạn phải thực hiện trước khi đi vào giảng luận, đó là : Đọc lại, 
Cầu nguyện và Điều chỉnh…, đặc biệt ở các phần hay điểm sau đây : 

-- chuyển tiếp chưa hợp lý,  
-- minh họa bổ sung, 
-- còn tối nghĩa, mù mờ hoặc vô ích. 
Khi đọc lại lần thứ nhì, bạn sẽ thấy nó quá « thừa » hoặc quá « thiếu ». Đừng quên 
rằng đây là điều có thể xảy ra, một khi bạn để lạc mất hướng khám phá trong bài 
giảng luận của bạn. Điều này không nên để xảy ra cho cử tọa của bạn. 

Khi đọc lại, bạn sẽ nghĩ tới một số anh chị em nào đó thật sự quan tâm nhiều nhất 
đến một trong các điểm nội dung của bài giảng. Và đây chính là cơ hội để cầu 
nguyện cho một sự đón nhận tích cực và một sự đáp ứng với tinh thần vâng phục 
từ phía cử tọa.  

Sử dụng một cây bút đánh dấu sẽ giúp bạn có thể nhanh chóng tìm ra những điểm 
tham chiếu có liên quan. Khi giảng Lời Chúa, bạn sẽ cố gắng duy trì quan hệ bằng 
mắt với mọi người. Không cần học thuộc bài giảng (khá biết rằng, cho mãi đến 
trong những năm 50, các giảng sư vẫn bắt buộc phải thuộc nằm lòng bài giảng 
của mình đấy !), bạn vẫn có thể dễ dàng nắm vững xuyên suốt các điểm ghi chú 
nội dung của bài giảng luận. Đồng thời, nó còn giúp bạn tìm lại được từ then chốt 
để nhắc nhở bạn về văn đoạn, phân đoạn hay chủ đề đã được triển khai.  

7° - Các bố cục điển hình  

Đề mục « Nguồn Nước Sống ! » 

I – Đặc tính  

  a) sống động   :  Giăng  4:10 
  b) trong suốt    :  Khải. 22:1 
  c) thanh sạch   :  Khải. 22:1 
  d) dồi dào, phong phú :  Exêch. 47:1-9 
  e) miễn phí     :  Khải. 21:6 
 

II – Ai có thể nhận được ? 

  a) ai có sự khao khát   :  Khải. 21:6 
  b) bất cứ ai        :  Khải. 22:17 
 

III – Làm thể nào để nhận được nguồn Nước Sống ? 

  a) hãy đến     :  Khải. 22:17 
  b) nhận lấy     :  Khải. 22:17. 
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 Đề mục : « Được tất cả để rồi mất tất cả! » 
 Khúc Kinh Thánh : Mác 8:36-37. 

 
A – Phần Mở đầu : cố gắng xác định rõ hai điều trái ngược nhau :« được cả thế 
gian  và để mất linh hồn ». Đây không nhất thiết là vấn đề có được ở hiện tại và 
đánh mất ở tương lai, bởi vì những người đánh mất ở tương lai hẳn không nhất 
thiết có được sự hưởng thụ tối ưu ở cõi hiện tại. Đây cũng không phải là vấn đề 
đánh mất ở hiện tại để có được ở tương lai, bởi vì những kẻ có được ở tương lai 
cũng vẫn có thể thụ hưởng được nhiều thứ ở cõi đời hiện tại.  

B – Triển khai nội dung : 

1° - Thế nào gọi là thế gian mà chúng ta hưởng thụ ? và thế nào gọi là linh 
hồn mà chúng ta đánh mất ? 

a) Thế gian : I Giăng 2:15-17. Tất cảnhững gì trong thế gian nói ở đây là chỉ về 
các giác quan của chúng ta : « sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt , và 
sự kiêu ngạo của đời. » 

Có được thế gian nghĩa là có được những gì mà thế gian cung ứng cho trong lãnh 
vực của các giác quan. 

b) Linh hồn : Luc. 9:25 : chính bản thân con người. 

Đây là con người bên trong của mỗi người nam và người nữ. Để mất linh hồn có 
nghĩa là đánh mất chính con người của mình.  

 
2° - Mỗi người đều có một linh hồn mang một giá trị vô cùng vô tận. 
a) Sự thực hữu của linh hồn : Sáng thế Ký 2:7. 
b) Giá trị của linh hồn  

 nhờ ở cái nguồn gốc thiên thượng của nó,  
 nhờ ở cái giá đã phải trả cho sự cứu chuộc, 
 nhờ ở những cuộc chiến đấu mãnh liệt mới có được, 
 nhờ ở cái số phận phước hạnh đời đời đang đợi chờ nó. 

 
3° - Mối hiểm nguy đánh mất linh hồn của con người là thật lớn lao. 
a) Về một phương diện nào đó, thì linh hồn đã mất rồi. 
 
b) Sự hư mất đời đời sẽ xảy ra ở tương lai. 
 
c) Người ta có thể đánh mất linh hồn của mình qua việc tìm cách có được mọi sự 

trong thế gian. Nhưng đây là : 
 một mối lợi giả định, không thật   :  « Nếu ... » 
 một mối lợi không có gì chắc chắn   :  (Th.kh. Luc. 12:20). 
 một mối lợi khó khăn, khốn khổ        :  (Th.kh. ITim. 6:10). 
 một mối lợi không thỏa lòng    :  (Th.kh. Truyền đạo 1 và 

2). 
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d) Sự hư mất linh hồn là một thực trạng vĩnh cửu và vô phương cứu chữa. 
Không một sự trao đổi nào có thể giải cứu linh hồn, một khi tình trạng hư mất của 
nó đã được công bố. 
 

C – Kết luận : Khúc Kinh Thánh này khuyên mời chúng ta hãy tưởng tượng đến 
lúc đứng trước Ngôi phán xét của Đức Chúa Trời để đợi chờ bản án được công 
bố về sự hư mất linh hồn. 

Bây giờ chúng ta hãy nêu ra vấn đề của khúc Kinh Thánh này : « Như vậy, được 
cả thế gian có thể đem lại cho tôi  ích gì, trong khi giờ đây tôi biết rằng nó chỉ làm 
cho tôi phải hư mất cả hồn linh, và rằng sẽ chẳng có phương cách nào khả dĩ làm 
đổi thay thực trạng và đem lại được sự cứu chuộc ? » 
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 Đề mục & văn đoan Kinh Thánh  -- Rao truyền Phúc âm giữa chốn thù địch ?    

(Công vụ. 17:16-34) 

Bố cục :  

 Hãy có lòng can đảm ! (16-21) 
 Hãy có tài ứng biến ! (22-31) 

 
 

 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh -- Làm thế nào để thoát ra khỏi tội lỗi ? (Thi 
thiên 51) 

Bố cục : 

 Lạt Chúa, con đã nhận biết các sự vi phạm của mình ! (Thi thiên  51:1-8) 
 Lạy Chúa, xin hãy làm mới lai trong con một thần linh ngay thẳng !                            

(9-14) 
 Lạy Chúa, con xin quyết tâm đi theo và hầu việc Ngài ! (15-19) 
 Lạy Chúa, xin hãy cứu con ! (20-21) 

 
 

 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh --  Khám phá ra sự uy nghi cao cả của Đức 
Chúa Trời (Thi thiên 139) 

Bố cục : 

 Đức Chúa Trời là Đấng Toàn tri  (Thi.139:1-6) 
 Đức Chúa Trời là Đấng Toàn tại   (Thi.139:7-12) 
 Đức Chúa  Trời là Đấng Toàn năng (Thi.139:13-18) 
 Đức Chúa Trời là Đấng Toàn thiện, Đấng Công bình (Thi.139:19-24) 
 Hãy có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời ! (Thi.139:32-34) 

 
 

 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh  -- Làm sao để đương đầu với một thế giới 
đa nguyên ? (I Các Vua 18:7-40) 

Bố cục : 

 Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất ! (I Các Vua 18:7-15) 
 Đừng quên các điều răn của Ngài ! (I Các Vua 18:16-21a) 
 Đương đầu trước sự sai lầm ! (I Các Vua 18:21b-40) 

 
 

 Đề mục & văn đoan Kinh Thánh – Hội Thánh, là cả một động từ ! (Khải. 2:1-
7) 

Bố cục :   

 Yêu thương Đấng Christ với tất cả lòng tin cậy và nhận biết về Ngài (2:1-3) 
 Yêu thương Đấng Christ với lòng ước ao được lớn mạnh trong Ngài (2:4-

6) 
 Yêu thương Đấng Christ một cách thân thiết riêng tư (2:7) 
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 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh – Trở lại sau chiến thắng (Giô-suê  8:30-

36) 
Bố cục : 

 Trở lại với cội nguồn xuất phát (8:30-31) 
 Trở lại với Lời Đức Chúa Trời (8:32-33) 
 Trở lại với các trách nhiệm và bổn phận của mình (8:34-36) 

 
 
 

 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh – Một lý lịch tốt vẫn chưa đủ (Giăng 3:1-
7)  

Bố cục : 

 vì tôn giáo không vẫn chưa đủ (3:1-3) 
 vì đạo đức hay sự khôn ngoan riêng của con người vẫn chưa đủ (3:4-7) 

 
 
 

 Đề mục & văn đoạn Kinh Thánh – Sự lựa chọn một kẻ hầu việc Đức Chúa 
Trời  (Es. 49:1-9) 

Bố cục : 

 Ngài có một chương trình dành cho bạn — bạn sẵn sàng đón nhận chứ ? 
(49:1-3) 

 Chương trình của Ngài khởi đi bằng nước mắt (49:4-5), nhưng kết thúc với 
sự ban thưởng (49:4-5) – bạn sẵn sàng dự phần chứ ? (49:6-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
LỜI KHUYÊN VỀ MỘT SỐ CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG 

  
1° - Các sự minh họa. 

Mục đích của sự minh họa là để làm sáng tỏ hơn là chỉ để đơn giản phơi bày một 
điểm hay một vấn đề gì. 

Hãy phát huy óc quan sát để tìm ra trong đời sống hàng ngày những mẫu chuyện 
minh họa phù hợp với các nguyên tắc Thánh kinh. Điều này giúp ích cho chúng ta 
trong sự giảng luận... 

a) Các nguồn của sự minh họa có thể đến từ : 
 sự quan sát, 
 báo chí,  
 kinh nghiệm cá nhân, 
 các trang tiểu sử, 
 sáng kiến hay một sự phát minh, 
 khoa học, 
 thiên nhiên vũ trụ, 
 lịch sử, 
 văn chương và nghệ thuật  
 Kinh Thánh ... 

 
b) Các mục đích của sự minh họa : 

 để làm cho ý nghĩa của văn đoạn được sáng tỏ và rõ ràng hơn, 
 để giải thích và củng cố cho ý tưởng của văn đoạn, 
 để chứng minh, 
 để tô điểm,  
 để thu hút sự chú ý, 
 để chuẩn bị hay dọn đường cho cử tọa đón nhận một cảm nghĩ / một niềm 

tin chắc chắn, 
 để giúp cho trí nhớ. 

 
c) Các sự cảnh giác, đề phòng : 

 đừng dùng mỗi câu chuyện minh họa trình bày theo tinh thần của riêng 
mình, 

 các câu chuyện minh họa cần phải đơn giản,  được viết ra, và thích nghi 
cho từng trường hợp, 

 các sự minh họa cần phải được trình bày đúng với tầm mức tiếp thu của 
mọi người, 

 đừng tìm kiếm sự minh họa chỉ để minh họa : nên nhớ nó là một sự hỗ trợ, 
chứ không phải là một mục đích, 

 cần duy trì tính đa dạng, muôn màu muôn vẻ trong các câu chuyện minh 
họa, 



 43 

 tránh thông báo trước : « Chốc nữa, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu 
chuyện !...» 

Mục đích đâu phải là để kể chuyện !  

 đừng để cho sự minh họa làm trệch hướng tinh thần của chủ đề, 
 đừng dùng quá nhiều sự minh họa trong cùng một bài giảng luận. 

 
Các trường hợp điển hình : 

 Có tính tương phản   

Xây dựng lại cho một tình trạng hôn nhân gia đình đang hồi bi đát   

 Đời sống hôn nhân trong đức  tin (Mal. 2:10-12) 
 Đức tin trong đời sống hôn nhân (Mal. 2:13-16) 
 Bước vào trang sử mới với đức tin (Giôs. 1:1-5) 
 Hôm qua, và những lỗi lầm của đức tin (Giôs.1:1) 
 Hôm nay, và những sự thách đố của đức tin (Giôs.1:2-4) 
 Ngày mai, và những lời hứa của đức tin (Giôs.1:5) 

 
 Tính hài hước : nó có chỗ đứng trong khâu minh họa, để giúp chuyển tải các 

ý tưởng quá mạnh mẽ hoặc phức tạp hay khó khăn. 
 

Các vấn đề tài chính và công việc của Đức Chúa Trời  

 Vấn đề : các túi tiền (hay kho tiền) của người thế gian ! (Mal. 3:7-8) 
 Giải pháp : sự hoán chuyển của các đồng tiền ! (Mal 3:9-10) 
 Lời hứa : sự làm đầy các túi tiền ! (Mal. 3:11-12) 

 
 Sự sử dụng điệp âm (lặp lại các âm đầu, để dễ nhớ và tạo hiệu quả,...v...v…) : 

 

Nếu trong văn đoạn Kinh Thánh có sự thuận lợi cho việc sử dụng điệp âm, thì là 
điều hay. Tuy nhiên, điều này không có gì quá quan trọng, nhất là khi việc sử dụng 
thường xuyên điệp âm trở nên lý do cho sự chế giễu. Mục đích của giảng sư  
không phải là dùng một điểm nội dung nào đó của Kinh Thánh để làm trệch hướng 
theo dõi của cử tọa đối với chủ đề, vì điều này sẽ làm giảm mất giá trị ý nghĩa của 
văn đoạn Kinh Thánh nền tảng trong bài giảng luận, mà mục đích của giảng sư 
phải là chuyển tải ý tưởng của Đức Chúa Trời cho ngày hôm nay bằng một ngôn 
ngữ rõ ràng, chính xác, với một chút hài hước không quá cường điệu. Sự thăng 
bằng là một trong những yếu tố cần được thể hiện ở người làm công tác giảng 
luận. 

 

 

2° - Những sự trích dẫn (câu nói, lời nói hay một đoạn văn hay)  

a) Các nguồn trích dẫn : 

 tự điển của những lời nói hay đẹp  
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 các bài diễn văn, thuyết trình : qua các tác phẩm, tạp chí… 
 những câu nói đáng ghi nhớ từ những con người của Đức Chúa Trời…  

 
b) Các mục đích của sự trích dẫn : 

 giúp cho bài giảng thêm phần sáng sủa và tươi mới. 
 nương tựa vào một lẽ thật. 
 dọn đường vào điểm kế tiếp : chuyển tiếp.  

 
c) Cẩn thận : 

 quá nhiều sự trích dẫn trong một bài giảng có thể đem lại một hiệu quả trái 
ngược với điều mong muốn ban đầu. 

Mục đích đâu nằm ở sự trích dẫn !  

 Đừng bao giờ luôn dùng cùng những câu hay lời trích dẫn giống nhau. 
Những câu nói hay lời trích dẫn  thường gây ấn tượng đối với chúng ta, 
cũng chính là những sự trích dẫn thường thấy quay về trong các bài giảng 
của chúng ta. Chúng ta hãy biết cách thay đổi màu sắc cho việc sử dụng 
các sự trích dẫn ! 

 đừng trình bày chúng như thể chúng ta là tác giả, mà phải cho biết chúng 
có xuất xứ từ đâu. 

 đừng thay văn đoạn Kinh Thánh bằng những câu hay lời nói trích dẫn : Lời 
Đức Chúa Trời vẫn mãi mãi là Lời Đức Chúa Trời ! 

 
 
 
3° - Các sự chuyển tiếp  

a) Mục đích : giúp chuyển đi một cách lô-gíc từ một ý tưởng này đến một ý tưởng 
khác. 

Đừng chuyển đi từ con gà trống đến con lừa, vì như vậy chỉ dẫn cử tọa đến chỗ 
lạc hướng. 
 

b) Cách chuyển tiếp : 

 bằng một câu đơn giản :  
Ví dụ : 

 « bây giờ, chúng ta hãy đề cập tới một điểm khác nữa của đề tài này…» 
 « điều đó không chỉ cần thiết, mà còn là…» 
 « nào bây giờ, chúng ta cũng hãy đi xa hơn chút nữa để tìm hiểu về….» 

v…v… 
 bằng một câu nói trích dẫn hay cũng có thể bằng một mẫu chuyện minh họa. 
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SỰ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN  

 
 
Đây không phải là điều luôn mong muốn, cũng chẳng phải là điều luôn làm được. 
Tuy nhiên, đôi khi những lẽ thật có thể được truyền tải tốt hơn dưới hình thức 
thính thị. Ngày hôm nay, người ta có thể sử dụng nhiều phương tiện diễn đạt mới 
mẻ, chẳng hạn như sau : 

 Những tấm thiếp với các câu Kinh thánh cùng với hình vẽ đầy sinh động 
 Các đoạn trích từ những bài hát được nhiều người ưa chuộng nhằm giới 

thiệu một ý tưởng Thánh kinh 
 Một vở kịch ngắn nhằm nói lên một hoàn cảnh sống  
 Một khúc phim nói lên một khuynh hướng hay một tư tưởng đương thời 
 Dùng máy chiếu để trình bày những điểm khác nhau của bài giảng luận, và 

cuối cùng có thể dùng một hình thức minh họa (hình vẽ, câu nói trích dẫn…) 
 

Những dụng cụ này cũng là các yếu tố không chỉ giúp cho bài giảng được sáng 
sủa, tươi mới, mà còn giúp cho sứ điệp được mãi mãi ghi nhớ trong đời sống của 
cử tọa. Các dụng cụ hay phương tiện trên có thể giúp ích cho việc mở đầu, nêu 
rõ hoặc kết thúc một bài giảng. Cũng như mọi sự, chúng cần phải được sử dụng 
một cách đúng đắn : 

-- Truyền thông đa phương tiện (như miệng của giảng sư) phải lệ thuộc vào văn 
đoạn Kinh Thánh, nếu không thì chẳng nên dùng. 

-- Nó phải dựa vào những gì văn đoạn Kinh Thánh nói, không được lôi kéo sự chú 
ý của cử tọa vào hướng khác. 

 
-- Nó phải tôn trọng nền luân lý đạo đức của Thánh Kinh. 
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VAI TRÒ CỦA SỰ CẦU NGUYỆN 

 

Chép lại những câu Kinh Thánh sau đây và sắp xếp chúng theo đúng chủ đề mà 
chúng triển khai (có một số câu được chép lại nhiều lần) : 

1. Những vấn đề cầu nguyện  
2. Cung cách cầu nguyện   
3. Những lời hứa (và các điều kiện) để được đáp ứng   
4. Những trở lực đối với sự đáp ứng  
5. Các trường hợp điển hình và các cơ hội  
6. Đức Chúa Con cầu xin Đức Chúa Cha  
 

Cầu khẩn Đức Chúa Trời [erotao, cầu xin, cầu hỏi] 

 

Giăng 14:16; 16:26; 17:9; 15:20; I Phi-e-rơ 3:21; I Giăng 5:16. 

Cầu xin Đức Chúa Trời [aiteo, cầu xin] 

 

Mat. 6:8; 7:7-11; 18:19; 21:22; Mác 11:24; Luc. 11:9-13; Giăng 11:22; 14:13-
14; 15:7,16; 16:23-26; Công vụ. 7:46; Êph. 3:20; Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 1:9; Gia-
cơ 1:5-6; 4:2-3; I Giăng 3:22; 5:14-16. 

Cầu xin Đức Chúa Trời [deomai, cầu xin] 

Mat. 9:38; Luc. 1:13; 2:37; 5:33; 10:2; 21:36; 22:32; Công vụ. 4:31; 8:22-24; 
10:2; Rô-ma 1:10; 10:1; II Côr. 1:11; 9:14; Eph. 6:18; Phi-líp 1:4,19; 4:6; I Tês. 
3:10; I Tim. 2:1; 5:5; II Tim. 1:3; Hb. 5:7; Gia-cơ 5:16; I Phi-e-rơ  3:12. 

Cầu xin Đức Chúa Giê-su  

Luc. 5:12; 8:28,38; 9:38. 

Khẩn cầu [euchomai, trình bày với Chúa về một ước muốn của mình) 

Chúa Giê-su khẩn cầu Đức Chúa Trời  

Mat.14:23; 19:13; 26:36; 39:42,44; Mác 1:35; 6:46; 14:32,35,39; Luc. 3:21; 
5:16; 6:12; 9:18,28-29; 11:1; 22:41,44,45. 

Con người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời  

Mat.5:44; 6:5-9; 17:21; 21:13,22; 24:20; 26:41; Mác 9:29; 11:17,24,25; 12:40; 
13:18,33; 14:38; Luc. 1:10; 6:28; 11:1-2; 18:1,10,11; 19:46; 20:47; 22:40,46;  
Công vụ.1:14,24; 2:42; 3:1; 6:4,6; 8:15; 9:11,40; 10:4,9; 10:30-31; 11:5; 
12:5,12; 13:3; 14:23; 16:13,16,25; 20:36; 21:5; 22:17; 28:8; Rô-ma 1:10; 8:26; 
12:12; 15:30; I Côr. 7:5; 11:4, 5,13; 14:13,14,15; II Côr.13:7,9; Êph.1:16; 6:18; 
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Phi-líp 1:9; 4:6; Côl.1:3,9; 4:2-3,12; I Tês. 1:2; 5:17,25; II Tês.1:11; 3:1; 1 Tim. 
2:1,8; 5:5; Phi-lê-môn  4, 22; Hêb.13:18,19; Gia-cơ 5:13-18; I Phi-e-rơ 3:7; 4:7; 
Giu-đe 20; Khải huyền 5:8; 8:3-4. 

Can thiệp, cầu thay, khẩn nài, nài xin [en-tynchano] 

Rô-ma  8:26-27-34; I Tim. 2:1; 4:5; Hêb. 7:25; Rô-ma 11:2 
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