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“88
HHọọ  đđọọcc  rrõõ  rràànngg  ttrroonngg  SSáácchh  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

rrồồii  ggiiảảii  nngghhĩĩaa  nnóó  rraa,,  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ttaa  hhiiểểuu  llờờii  hhọọ  đđọọcc..”  

(Nê. 8:8) 

 

 

 

 

 

(Tr. 83) 

 

 1. Phận Sự Giảng Và Dạy Của Người Mục Sư 

““
11
TTôôii  ggởởii  llờờii  kkhhuuyyêênn  nnhhủủ  nnầầyy  cchhoo  ccáácc  bbậậcc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ttôôii  

đđââyy  ccũũnngg  llàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  nnhhưư  hhọọ,,  llàà  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  ssựự  đđaauu  đđớớnn  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  ccũũnngg  ccóó  pphhầầnn  vvềề  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa::  
22
HHããyy  cchhăănn  bbầầyy  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  aannhh  eemm;;  llààmm  vviiệệcc  đđóó  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  

éépp  ttììnnhh,,  bbèènn  llàà  bbởởii  vvuuii  llòònngg,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  vvìì  llợợii  ddơơ  bbẩẩnn,,  bbèènn  llàà  hhếếtt  llòònngg  mmàà  

llààmm,,  
33
cchhẳẳnngg  pphhảảii  qquuảảnn  ttrrịị  pphhầầnn  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  cchhiiaa  cchhoo  aannhh  eemm,,  ssoonngg  đđểể  llààmm  

ggưươơnngg  ttốốtt  cchhoo  ccảả  bbầầyy..  
44
KKhhii  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu  ccáácc  kkẻẻ  cchhăănn  cchhiiêênn  hhiiệệnn  rraa,,  aannhh  

eemm  ssẽẽ  đđưượợcc  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhẳẳnngg  hhềề  ttàànn  hhééoo”” (1Phi. 5:1-4) 

Vai trò chính của người Mục Sư trong Hội Thánh, bầy chiên của Đức 

Chúa Trời, là: 

 Chăm nuôi. 

 Bảo vệ. 

 Dắt dẫn. 

 Dạy dỗ_đào tạo. 

 

(1) Chăm Nuôi Dân Sự Bằng Lời Kinh Thánh 

Nguồn lương thực thuộc linh duy nhất được dùng để chăm nuôi Dân 

Sự là Lời Kinh Thánh. 

 Gi. 21:17 

 1Phi. 2:2 

(2) Giảng Và Dạy Lời Kinh Thánh 

  2Ti. 4:2 

““HHããyy  ggiiảảnngg  ĐĐạạoo,,  ccốố  kkhhuuyyêênn,,  bbấấtt  lluuậậnn  ggặặpp  tthhờờii  hhaayy  kkhhôônngg  ggặặpp  

tthhờờii,,  hhããyy  đđeemm  llòònngg  rrấấtt  nnhhịịnn  nnhhụụcc  mmàà  bbẻẻ  ttrráácchh,,  nnààii  kkhhuuyyêênn,,  ssửửaa  

ttrrịị,,  ccứứ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhẳẳnngg  tthhôôii””  
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  1Ti. 4:13 

““HHããyy  cchhăămm  cchhỉỉ  đđọọcc  ssáácchh,,  kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  ddạạyy  ddỗỗ,,  cchhoo  đđếếnn  cchhứứnngg  

ttaa  đđếếnn”” 

Đặc trưng của “giảng” là ban bố, công bố. Đặc trưng của “dạy” là 

giải thích, hướng dẫn. “Giảng” và “Dạy” là hai hoạt động không thể 

thiếu trong thánh chức Mục Sư. Người ta có thể “dạy” mà không 

phải “giảng” chứ không thể nào “giảng” (một cách đúng nghĩa) mà 

lại thiếu “dạy” được (vì theo bản chất, để “giảng” thì phải “giải thích, 

hướng dẫn” là đặc trưng của việc “dạy”). Hầu như tất cả các trường 

hợp “giảng” trong Kinh Thánh Tân Ước đều chỉ về việc công bố sứ 

điệp Tin Lành cho người chưa tin, và “dạy” trong Kinh Thánh Tân 

Ước là để nói về sự giáo dưỡng các Cơ Đốc Nhân bằng Lời Đức 

Chúa Trời. 

 ““ẤẤyy  llàà  NNggààii  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  rraaoo  ggiiảảnngg,,  llấấyy  mmọọii  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  

rrăănn  bbảảoo  mmọọii  nnggưườờii,,  ddạạyy  ddỗỗ  mmọọii  nnggưườờii,,  hhầầuu  cchhoo  bbààyy  ttỏỏ  mmọọii  

nnggưườờii  ttrrởở  nnêênn  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  rraa  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (Côl. 1:28) 

(3) Trang Bị, Đào Tạo Các Thánh Đồ 

Mỗi Cơ Đốc Nhân đều được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ thuộc 

linh để thực hành gây dựng Hội Thánh của Ngài. Ý chỉ của Đức 

Chúa Trời là các đầy tớ Ngài có phận sự đào tạo, trang bị cho Dân 

Sự Ngài… 

 ““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđềềuu  

đđưượợcc  ssựự  íícchh  cchhuunngg”” (1Cô. 12:7) 

 ““
1111
ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  

TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  llààmm  MMụụcc  

SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122
đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  

ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Êph. 

4:11-12) 

(4) Nêu Gương Sáng Cho Mọi Người 

 ““CChhớớ  đđểể  nnggưườờii  ttaa  kkhhiinnhh  ccoonn  vvìì  ttrrẻẻ  ttuuổổii;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  llấấyy  llờờii  nnóóii,,  

nnếếtt  llààmm,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ssựự  ttiinnhh  ssạạcchh  mmàà  llààmm  ggưươơnngg  

cchhoo  ccáácc  ttíínn  đđồồ”” (1Ti. 4:12) 

Người Mục Sư phải nêu gương sáng cho mọi người noi theo qua (1) 

Lời nói đi đôi với đời sống, (2) Tình yêu thương vô điều kiện, (3) 

Đức tin, (4) Sự liêm khiết, hay đức thanh liêm. 

Đặc biệt nhất là phải cầm giữ lời nói: 

 ““CChhớớ  ccóó  mmộộtt  llờờii  ddữữ  nnààoo  rraa  ttừừ  mmiiệệnngg  aannhh  eemm;;  nnhhưưnngg  kkhhii  đđáánngg  

nnóóii  hhããyy  nnóóii  mmộộtt  vvààii  llờờii  llàànnhh  ggiiúúpp  ơơnn  vvàà  ccóó  íícchh  llợợii  cchhoo  kkẻẻ  nngghhee  

đđếếnn”” (Êph. 4:29) 

(5) Bảo Vệ Dân Sự Khỏi Các Sự Giảng Dạy Sai Trật 

Cách chiến đấu hữu hiệu nhất để chống lại các sự giảng dạy sai trật 
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là  giảng dạy giáo lý Kinh Thánh chân chính: 

 ““AAnnhh  eemm  hhããyy  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  vvàà  lluuôônn  ccảả  bbầầyy  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  

đđãã  llậậpp  aannhh  eemm  llààmm  kkẻẻ  ccooii  ssóócc,,  đđểể  cchhăănn  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  NNggààii  đđãã  mmuuaa  bbằằnngg  cchhíínnhh  hhuuyyếếtt  mmììnnhh”” (Công. 

20:28) 

 ““
33
TTaa  nnaayy  nnhhắắcc  llạạii  mmạạnngg  llịịnnhh  mmàà  ttaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccoonn,,  kkhhii  ttaa  

ssaanngg  xxứứ  MMaaxxêêđđooaann,,  ccoonn  pphhảảii  ởở  llạạii  ÊÊpphhêêssôô,,  đđểể  rrăănn  bbảảoo  nnhhữữnngg  

nnggưườờii  kkiiaa  đđừừnngg  ttrruuyyềềnn  ddạạyy  mmộộtt  đđạạoo  ggiiááoo  kkhháácc,,  
44
đđừừnngg  nngghhee  pphhùù  

nnggôônn  vvàà  ggiiaa  pphhổổ  vvôô  ccùùnngg,,  llàà  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ggââyy  nnêênn  ssựự  ccããii  llẫẫyy,,  cchhớớ  

cchhẳẳnngg  bbổổ  ssựự  mmởở  mmaanngg  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ccôônngg  

vviiệệcc  đđưượợcc  ttrrọọnn  bbởởii  đđứứcc  ttiinn”” (1Ti. 1:3-4) 

 ““HHããyy  llấấyy  llòònngg  ttiinn  vvàà  yyêêuu  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  ggiiữữ  

llấấyy  mmẫẫuu  mmựựcc  ccủủaa  ccáácc  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  ccóó  íícchh,,  llàà  ssựự  ccoonn  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  

nnơơii  ttaa”” (2Ti. 1:13) 

 ““HHằằnngg  ggiiữữ  đđạạoo  tthhậậtt  yy  nnhhưư  đđãã  nngghhee  ddạạyy,,  hhầầuu  cchhoo  ccóó  tthhểể  tthheeoo  

đđạạoo  llàànnhh  mmàà  kkhhuuyyêênn  ddỗỗ  nnggưườờii  ttaa  vvàà  bbáácc  llạạii  kkẻẻ  cchhốốnngg  ttrrảả”” (Tít 

1:9) 

 ““NNhhưưnngg  ccoonn  hhããyy  ddạạyy  đđiiềềuu  hhiiệệpp  vvớớii  đđạạoo  llàànnhh”” (Tít 2:1) 

 

 2. Giảng Giải Kinh Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh 

  (1) Bản Chất Của Việc Giảng Giải Kinh 

Giảng giải kinh là lấy bản văn Kinh Thánh để giảng bản văn Kinh 

Thánh nhằm giải nghĩa bản văn Kinh Thánh. Giảng giải kinh là 

“giảng” để “giải nghĩa” Kinh Thánh như Kinh Thánh vốn có. 

Như vậy, bản chất của việc giảng giải kinh là truyền đạt sứ điệp Kinh 

Thánh. Phận sự của diễn giả trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là 

rao giảng sứ điệp Kinh Thánh chứ không thể là để thực hiện những 

lời “thuyết giảng” nói chung chung. 

a. Việc giảng giải kinh có liên quan với… 

(a) Việc công bố bản văn (Là một phần hoặc cả Kinh Thánh) 

một cách có hệ thống. 

(b) Việc giải nghĩa bản văn sao cho thính giả có thể hiểu 

được. 

(c) Việc khuyến khích Thính Giả vâng phục và áp dụng Lẽ 

Thật. 

Trong việc giảng giải kinh diễn giả chỉ thuần túy là công cụ 

dẫn truyền Lời Kinh Thánh đến với Thính Giả. Vì thế, giảng 

giải kinh là một tiến trình bày tỏ Lời Đức Chúa Trời để cho 

chính Lời Ngài phán trực tiếp với thính giả. 

   b. Các nét đặc điểm của việc giảng giải kinh chân thực… 

(a) Xem xét và giải thích bản văn theo từng câu, từng đoạn 

một cách có hệ thống theo như trật tự trước sau vốn có 
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của nó. 

(b) Giảng tuần tự theo từng đoạn, chương, phần, sách,… của 

các Sách Kinh Thánh. 

(c) Để cho bản văn quyết định cả nội dung lẫn cấu trúc của 

sứ điệp. 

(d) Có khả năng dần dần trình bày được các Chủ Đề trong 

giáo lý Kinh Thánh. 

(e) Trung thực với ý nghĩa nguyên thủy của bản văn. 

(f) Cho phép sử dụng các minh họa, ví dụ thích đáng và hợp 

Kinh Thánh. 

(g) Cổ vũ, mời gọi thính giả đáp ứng và vâng theo sứ điệp 

Kinh Thánh.          

  (2) Một Mẫu Mực Kinh Thánh Về Giảng Giải Kinh 

    Nê. 8:1-18 

““
11
BBấấyy  ggiiờờ,,  DDâânn  SSựự  đđềềuu  nnhhóómm  hhiiệệpp  nnhhưư  tthhểể  mmộộtt  nnggưườờii,,  ttạạii  pphhốố  ởở  

ttrrưướớcc  CCửửaa  NNưướớcc..  CChhúúnngg  nnóóii  vvớớii  EExxơơrraa  llàà  tthhầầyy  tthhôônngg  ggiiááoo,,  xxiinn  

nnggưườờii  đđeemm  qquuyyểểnn  SSáácchh    LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  MMôôiissee  mmàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  

đđãã  ttrruuyyềềnn  ddạạyy  cchhoo  YYssơơrraaêênn……  
33
NNggưườờii  đđứứnngg  ttạạii  pphhốố  ởở  ttrrưướớcc  ccửửaa  

NNưướớcc,,  đđọọcc  ttrroonngg  qquuyyểểnn  ấấyy  ttừừ  rrạạnngg  đđôônngg  cchhoo  đđếếnn  ttrrưưaa,,  ccóó  mmặặtt  

ccáácc  nnggưườờii  nnaamm  vvàà  nnggưườờii  nnữữ,,  ccùùnngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  tthhểể  hhiiểểuu  đđưượợcc……  
88
HHọọ  đđọọcc  rrõõ  rràànngg  ttrroonngg  SSáácchh  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  rrồồii  

ggiiảảii  nngghhĩĩaa  nnóó  rraa,,  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  ttaa  hhiiểểuu  llờờii  hhọọ  đđọọcc..  
99
NNêêhhêêmmii,,  

qquuaann  ttổổnngg  ttrrấấnn,,  EExxơơrraa  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  vvàà  TThhầầyy  TThhôônngg  GGiiááoo,,  ccùùnngg  

nnggưườờii  LLêêvvii  mmàà  ddạạyy  ddỗỗ  DDâânn  SSựự,,  bbèènn  nnóóii  vvớớii  ccảả  YYssơơrraaêênn  rrằằnngg::  

NNggààyy  nnaayy  llàà  tthháánnhh  cchhoo  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii;;  

cchhớớ  đđểể  ttaanngg,,  ccũũnngg  đđừừnngg  kkhhóócc  llóócc..  VVìì  ccảả  DDâânn  SSựự  đđềềuu  kkhhóócc  kkhhii  

nngghhee  đđọọcc  ccáácc  LLờờii  LLuuậậtt  PPhháápp..  
1100

NNêêhhêêmmii  nnóóii  vvớớii  cchhúúnngg  rrằằnngg::  

HHããyy  đđii  ăănn  vvậậtt  ggìì  bbééoo,,  uuốốnngg  đđồồ  ggìì  nnggọọtt,,  vvàà  hhããyy  ggởởii  pphhầầnn  cchhoo  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  kkhhôônngg  ccóó  ssắắmm  ssửửaa  ggìì  hhếếtt;;  vvìì  nnggààyy  nnaayy  llàà  tthháánnhh,,  

bbiiệệtt  rriiêênngg  rraa  cchhoo  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa..  CChhớớ  bbuuồồnn  tthhảảmm,,  vvìì  ssựự  vvuuii  vvẻẻ  

ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  llàà  ssứứcc  llựựcc  ccủủaa  ccáácc  nnggưươơii……  
1122

CCảả  DDâânn  SSựự  bbèènn  

đđii  đđặặnngg  ăănn  vvàà  uuốốnngg,,  ggởởii  cchhoo  nnhhữữnngg  pphhầầnn,,  ccùùnngg  vvuuii  vvẻẻ  llắắmm;;  vvìì  

cchhúúnngg  nnóó  hhiiểểuu  ccáácc  llờờii  nnggưườờii  ttaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  ddạạyy  cchhoo  mmììnnhh……
1155

vvàà  

cchhúúnngg  pphhảảii  hhôô  ttrruuyyềềnn  ttrroonngg  ccáácc  tthhàànnhh  vvàà  ttạạii  GGiiêêrruussaalleemm  nngghhee,,  

rrằằnngg::  HHããyy  đđii  kkiiếếmm  ttrroonngg  nnúúii  nnhhữữnngg  nnhháánnhh  ôôlliivvee  vvàà  nnhháánnhh  ôôlliivvee  

rrừừnngg,,  nnhhữữnngg  nnhháánnhh  ccââyy  ssiimm,,  nnhhữữnngg  ttầầuu  lláá  kkèè,,  vvàà  nnhhữữnngg  nnhháánnhh  

ccââyy  rrậậmm,,  đđặặnngg  llààmm  nnhhữữnngg  nnhhàà  llềềuu,,  yy  nnhhưư  đđãã  cchhéépp..  
1166

DDâânn  ssựự  bbèènn  

đđii  rraa  đđeemm  ccáácc  lláá  ấấyy  vvềề,,  mmỗỗii  nnggưườờii  đđềềuu  llààmm  nnhhàà  llềềuu  ttrrêênn  nnóócc  nnhhàà  

mmììnnhh,,  nnggooààii  ssâânn  mmììnnhh,,  ttrroonngg  hhàànnhh  llaanngg  ccủủaa  ĐĐềềnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  nnơơii  pphhốố  CCửửaa  NNưướớcc,,  vvàà  nnơơii  pphhốố  CCửửaa  ÉÉpprraaiimm……  
1188

MMỗỗii  

nnggààyy,,  ttừừ  nnggààyy  đđầầuu  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  cchhóótt,,  nnggưườờii  đđọọcc  ttrroonngg  SSáácchh  

LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  CChhúúnngg  ăănn  llễễ  bbảảyy  nnggààyy;;  ccòònn  qquuaa  
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nnggààyy  tthhứứ  ttáámm,,  ccóó  mmộộtt  llễễ  ttrrọọnngg  tthhểể,,  ttùùyy  tthheeoo  lluuậậtt  llệệ”” 

   Việc giảng giải kinh có các yếu tố sau đây: 

   a. Giải nghĩa (Explanation) để đem lại sự hiểu biết. 

   b. Hướng dẫn (Instruction) để đem lại sự dạy dỗ. 

   c. Chứng giải (Conviction) cho thính giả về những điều nào đó. 

   d. Đáp ứng (Response) theo Lẽ Thật đã được bày tỏ. 

  (3) Nhu Cần Về Giảng Giải Kinh 

““CChhúúaa  GGiiêêhhôôvvaa  pphháánn::  NNầầyy,,  nnhhữữnngg  nnggààyy  ssẽẽ  đđếếnn,,  llàà  kkhhii  TTaa  kkhhiiếếnn  ssựự  

đđóóii  kkéémm  đđếếnn  ttrroonngg  đđấấtt,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  đđóóii  vvềề  bbáánnhh,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  

kkhháátt  vvềề  nnưướớcc,,  bbèènn  llàà  vvềề  nngghhee  LLờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa”” (Am. 8:11) 

Tại sao lại có ““ssựự  đđóóii  kkéémm”” về ““nngghhee  LLờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa””? Ấy là 

vì người ta không giảng cho biết ý chỉ của Ngài trong Lời Ngài, mà 

thường chỉ mượn lời Ngài để giảng ý thức, ý muốn của người ta mà 

thôi; tức là, vì người ta không “giảng giải kinh”. Đức Chúa Trời luôn 

ban phước trên Lời Ngài và chỉ trên Lời Ngài mà thôi… 

““
1100

VVảả,,  nnhhưư  mmưưaa  vvàà  ttuuyyếếtt  xxuuốốnngg  ttừừ  ttrrêênn  ttrrờờii  vvàà  kkhhôônngg  ttrrởở  llạạii  nnữữaa,,  mmàà  

đđưượợmm  nnhhuuầầnn  đđấấtt  đđaaii,,  llààmm  cchhoo  ssaannhh  rraa  vvàà  kkếếtt  nnụụ,,  đđặặnngg  ccóó  ggiiốốnngg  cchhoo  

kkẻẻ  ggiieeoo,,  ccóó  bbáánnhh  cchhoo  kkẻẻ  ăănn,,  
1111

tthhìì  llờờii  nnóóii  ccủủaa  TTaa  ccũũnngg  vvậậyy,,  đđãã  rraa  ttừừ  

mmiiệệnngg  TTaa,,  tthhìì  cchhẳẳnngg  ttrrởở  vvềề  lluuốốnngg  nnhhưưnngg,,  mmàà  cchhắắcc  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  đđiiềềuu  

TTaa  mmuuốốnn,,  tthhuuậậnn  llợợii  ccôônngg  vviiệệcc  TTaa  đđãã  ssaaii  kkhhiiếếnn  nnóó”” (Ês. 55:10-11) 

a. Một số nhận xét về các “bài giảng” hiện nay… 

(a) Sử dụng quá ít lời Kinh Thánh, thường chỉ phục vụ cho 

mục đích giới thiệu mà thôi. 

(b) Trình bày quá nhiều các quan điểm, truyền thống, triết 

học của đời này. 

(c) “Tiếp tay” cho việc truyền bá các quan điểm thế tục về sự 

thành công qua việc nhấn mạnh số lượng, hình thức, qui 

mô,… 

(d) Làm vui thính giả nhiều hơn là hướng dẫn thính giả. 

(e) Làm cho thính giả có tâm lý trông đợi sự giàu có, thịnh 

thượng vật chất, thuộc thể. 

(f) Chỉ đưa ra được một bức tranh mờ nhạt, khiếm khuyết về 

Đức Chúa Jêsus và Cơ Đốc Giáo. 

(g) Thường đưa ra các đề xuất phi Kinh Thánh cho các vấn 

đề thuộc linh: Các biện pháp tâm lý học, các giải pháp 

quản trị thế tục,… 

(h) Không làm rõ nét cho tính vô ngộ, bất bại, và hợp thời 

của Kinh Thánh.  

(i) Vận dụng kỹ thuật truyền thông công cộng để tìm kiếm 

sự đáp ứng của thính giả thay vì nương cậy quyền năng 

Đức Thánh Linh. 

(j)  Khiến cho thính giả ngộ nhận rằng ăn năn và tái sinh là 
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không cần thiết, chỉ cần có lòng hối hận cũng đủ để sửa 

đổi. 

(k) Thường là giảng theo Chủ Đề, văn tự của bản văn thường 

bị bỏ qua. 

b. Các lý do cần thiết về việc giảng giải kinh… 

(a) Tính thẩm quyền của Lời Kinh Thánh. 

Giảng Kinh Thánh là đứng trên thẩm quyền của Kinh 

Thánh để kêu gọi sự đáp ứng của thính giả … 

““BBởởii  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttôôii  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhôônngg  tthhôôii  vvềề  

ssựự  aannhh  eemm  ttiiếếpp  nnhhậậnn  llờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  

đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo,,  kkhhôônngg  ccooii  nnhhưư  llờờii  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  ccooii  

nnhhưư  llờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvìì  tthhậậtt  llàà  LLờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  ccũũnngg  hhàànnhh  đđộộnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  llòònngg  ttiinn”” (1Tê. 

2:13) 

    (b) Nhu cần được nghe Lẽ Thật Kinh Thánh. 

Ngày nay, kể cả các Cơ Đốc Nhân, người ta vẫn còn biết 

qua ít về Lời Kinh Thánh… 

““
3311

BBấấyy  ggiiờờ  NNggààii  pphháánn  ccùùnngg  nnhhữữnngg  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  đđãã  ttiinn  

NNggààii,,  rrằằnngg::  NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  hhằằnngg  ởở  ttrroonngg  ĐĐạạoo  TTaa,,  tthhìì  tthhậậtt  

llàà  mmôônn  đđồồ  TTaa;;  
3322

ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  bbiiếếtt  LLẽẽ  TThhậậtt,,  vvàà  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  

bbuuôônngg  tthhaa  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 8:31-32) 

    (c) Tính quyền năng của Lời Kinh Thánh. 

Kinh Thánh có quyền năng chứng giải và thay đổi tấm 

lòng, đời sống của thính giả, là điều mà chúng ta không 

thể có cách nào khác để làm được. 

““VVìì  LLờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  LLờờii  ssốốnngg  vvàà  lliinnhh  nngghhiiệệmm,,  

ssắắcc  hhơơnn  ggưươơmm  hhaaii  llưưỡỡii,,  tthhấấuu  vvààoo  đđếếnn  đđỗỗii  cchhiiaa  hhồồnn,,  lliinnhh,,  

ccốốtt,,  ttủủyy,,  xxeemm  xxéétt  ttưư  ttưưởởnngg  vvàà  ýý  đđịịnnhh  ttrroonngg  llòònngg”” (Hê. 

4:12) 

    (d) Tính sát hiệp của Lời Kinh Thánh. 

Chỉ có giảng giải kinh mới có thể từng hồi từng lúc trình 

bày hết các sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về mọi vấn đề 

trong cuộc sống của thính giả (hội chúng) được. 

““
2200

AAnnhh  eemm  bbiiếếtt  ttôôii  cchhẳẳnngg  ttrrễễ  nnảảii  rraaoo  ttrruuyyềềnn  mmọọii  đđiiềềuu  íícchh  

llợợii  cchhoo  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ggiiấấuu  đđiiềềuu  cchhii  hhếếtt,,  llạạii  bbiiếếtt  ttôôii  đđãã  ddạạyy  

aannhh  eemm  hhooặặcc  ggiiữữaa  ccôônngg  cchhúúnngg,,  hhooặặcc  ttừừ  nnhhàà  nnầầyy  ssaanngg  nnhhàà  

kkiiaa……  
2277

VVìì  ttôôii  kkhhôônngg  ttrrễễ  nnảảii  mmộộtt  cchhúútt  nnààoo  đđểể  ttỏỏ  rraa  cchhoo  bbiiếếtt  

hhếếtt  tthhảảyy  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Công. 20:20, 27) 

    (e) Tính đầy đủ của Lời Kinh Thánh. 

Tác dụng dạy dỗ của Lời Chúa bao quát được cho mọi 

lĩnh vực chính của đời sống… 

““CCảả  KKiinnhh  TThháánnhh  đđềềuu  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssooii  ddẫẫnn,,  ccóó  
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íícchh  cchhoo  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ,,  bbẻẻ  ttrráácchh,,  ssửửaa  ttrrịị,,  ddạạyy  nnggưườờii  ttrroonngg  ssựự  

ccôônngg  bbììnnhh”” (2Ti. 3:16) 

   c. Một số Lẽ Thật đáng nhớ. 

     2Ti. 4:2-4 

““
22
HHããyy  ggiiảảnngg  ĐĐạạoo,,  ccốố  kkhhuuyyêênn,,  bbấấtt  lluuậậnn  ggặặpp  tthhờờii  hhaayy  

kkhhôônngg  ggặặpp  tthhờờii,,  hhããyy  đđeemm  llòònngg  rrấấtt  nnhhịịnn  nnhhụụcc  mmàà  bbẻẻ  ttrráácchh,,  

nnààii  kkhhuuyyêênn,,  ssửửaa  ttrrịị,,  ccứứ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhẳẳnngg  tthhôôii..  
33
VVìì  ssẽẽ  ccóó  mmộộtt  

tthhờờii  kkiiaa,,  nnggưườờii  ttaa  kkhhôônngg  cchhịịuu  nngghhee  ĐĐạạoo  LLàànnhh;;  nnhhưưnngg  vvìì  

hhọọ  hhaamm  nngghhee  nnhhữữnngg  llờờii  êêmm  ttaaii,,  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  mmàà  nnhhóómm  hhọọpp  

ccáácc  ggiiááoo  ssưư  xxuunngg  qquuaannhh  mmììnnhh,,  
44
bbịịtt  ttaaii  kkhhôônngg  nngghhee  LLẽẽ  

TThhậậtt,,  mmàà  xxââyy  hhưướớnngg  vvềề  cchhuuyyệệnn  hhuuyyễễnn”” 

     2Cô. 4:2 

““NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttôôii  ttừừ  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  hhổổ  tthhẹẹnn  ggiiấấuu  kkíínn..  CChhúúnngg  

ttôôii  cchhẳẳnngg  tthheeoo  ssựự  ddốốii  ggạạtt,,  vvàà  cchhẳẳnngg  ggiiảả  mmạạoo  LLờờii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnhhưưnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhúúnngg  ttôôii  ttỏỏ  

bbààyy  LLẽẽ  TThhậậtt,,  kkhhiiếếnn  llưươơnngg  ttââmm  mmọọii  nnggưườờii  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  llàà  

đđáánngg  cchhuuộộnngg””  

Dưới ánh sáng Lời Kinh Thánh về phận sự giảng dạy của 

người Mục Sư, chúng ta… 

(a) Không được pha loãng Lời Kinh Thánh. 

 Không chú trọng vào việc sử dụng sự khôn ngoan 

của loài người (1Cô. 1:17-19). 

 Không cần phải lo lắng về tài hùng biện hay sự 

khôn ngoan cá nhân (1Cô. 2:1). 

 Phải giảng trong sự khiêm nhường, sự ý thức rõ về 

thân phận yếu đuối của bản thân (1Cô. 2:3). 

(b) Không được bóp méo Lời Kinh Thánh. 

 Phải công bố sự làm chứng về Đức Chúa Trời (1Cô. 

2:1). 

 Phải tập trung vào Đức Chúa Jêsus và công trình 

đền tội thay của Ngài trên Thập Tự Giá (1Cô. 2:2). 

(c) Không được rời xa Lời Kinh Thánh. 

 Đừng theo đuổi kỹ thuật giảng mà phải giảng trong 

ý thức nương cậy quyền năng Đức Thánh Linh 

(1Cô. 2:4). 

 Bởi đức tin, để cho Đức Thánh Linh bày tỏ quyền 

năng của Ngài trong đời sống thính giả (1Cô. 2:5). 

 

 

 


