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““NNhhưưnngg  ccoonn,,  pphhảảii  ccóó  ttiiếếtt  đđộộ  ttrroonngg  mmọọii  ssựự,,    

hhããyy  cchhịịuu  ccựựcc  kkhhổổ,,  llààmm  vviiệệcc  ccủủaa  nnggưườờii  ggiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,    

mmọọii  pphhậậnn  ssựự  vvềề  cchhứứcc  vvụụ  ccoonn  pphhảảii  llààmm  cchhoo  đđầầyy  đđủủ””  

(2Ti. 4:5) 

 

 

 

 

 

(Tr. 123) 

 

 1. Những Điều Phải Nhớ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên cương vị Mục Sư, trong việc tuyên giảng sứ điệp Kinh Thánh, những 

điều sau đây phải được xem là cương lĩnh bất di, bất dịch: 

 

(1) Mục Sư có một phận sự hoàn toàn nghiêm túc theo sự nhìn nhận của 

Đức Chúa Trời: 

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ttựự  llậậpp  llààmm  

tthhầầyy,,  vvìì  bbiiếếtt  nnhhưư  vvậậyy,,  mmììnnhh  ssẽẽ  pphhảảii  cchhịịuu  xxéétt  đđooáánn  ccàànngg  nngghhiiêêmm  hhơơnn”” 

(Gia. 3:1) 

 ““NNhhưưnngg  ccoonn,,  pphhảảii  ccóó  ttiiếếtt  đđộộ  ttrroonngg  mmọọii  ssựự,,  hhããyy  cchhịịuu  ccựựcc  kkhhổổ,,  llààmm  vviiệệcc  
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ccủủaa  nnggưườờii  ggiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  mmọọii  pphhậậnn  ssựự  vvềề  cchhứứcc  vvụụ  ccoonn  pphhảảii  llààmm  cchhoo  

đđầầyy  đđủủ”” (2Ti. 4:5) 

(2) Mục Sư không được để cho Dân Sự sai lạc đối với các sự dạy dỗ 

chân chính của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh: 

 ““NNhhưưnngg  ccoonn,,  hhããyy  ddạạyy  đđiiềềuu  hhiiệệpp  vvớớii  ĐĐạạoo  LLàànnhh”” (Tít 2:1) 

 ““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”” (2Ti. 4:2) 

(3) Mục Sư không được cậy sự khôn ngoan riêng và mưu cầu vinh 

quang riêng cho mình mà phải nương cậy quyền năng Đức Chúa 

Trời để cao rao ý chỉ và sự vinh hiển của Ngài: 

 ““
22
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……  
55
 ả              ẳ        ả              ẳ       

  ả                                     ả    ứ               ả                                     ả    ứ             

         ứ                           ế   ứ                               ứ                           ế   ứ                      

                     ớ  ủ        ”                     ớ  ủ        ” (2Cô. 4:2, 5) 

(4) Mục Sư phải sống theo đúng theo những gì mình giảng_dạy cho 

Dân Sự:  

““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) 

““HHããyy  ggiiữữ  cchhíínnhh  mmììnnhh  ccoonn  vvàà  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  ccủủaa  ccoonn;;  pphhảảii  bbềềnn  đđỗỗ  ttrroonngg  

mmọọii  ssựự  đđóó,,  vvìì  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  tthhìì  ccoonn  vvàà  kkẻẻ  nngghhee  ccoonn  ssẽẽ  đđưượợcc  ccứứuu”” (1Ti. 

4:16) 

(“Lời Kinh Thánh phải sống trong chúng ta một cách đầy quyền 

năng nhiên hậu mới có thể được chuyển giao sang cho Dân Sự một 

cách đầy quyền năng”, John Owen) 

(5) Mục Sư phải nhớ rằng mình cũng là người cần phải học tập luôn 

luôn: 

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

ccôônngg  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llấấyy  llòònngg  nnggaayy  tthhẳẳnngg  ggiiảảnngg  ddạạyy  llờờii  ccủủaa  llẽẽ  

tthhậậtt”” (2Ti. 2:15) 

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

đđếếnn”” (1Ti. 4:13) 

(6) Mục Sư phải biết để cho Đức Chúa Trời sử dụng mình theo phong 

thái riêng mà Ngài đã ban cho mình, không được chạy theo các kiểu 

cách của những người “nổi tiếng”, hay làm ra một cái gì đó không 

còn là chính mình nữa: 

 ““
2200

TTrroonngg  mmộộtt  nnhhàà  llớớnn,,  kkhhôônngg  nnhhữữnngg  ccóó  bbììnnhh  vvàànngg  bbììnnhh  bbạạcc  mmàà  tthhôôii,,  

ccũũnngg  ccóó  ccááii  bbằằnngg  ggỗỗ  bbằằnngg  đđấấtt  nnữữaa,,  tthhứứ  tthhìì  ddùùnngg  vviiệệcc  ssaanngg,,  tthhứứ  tthhìì  
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ddùùnngg  vviiệệcc  hhèènn..  
2211

VVậậyy,,  aaii  ggiiữữ  mmììnnhh  cchhoo  kkhhỏỏii  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ôô  uuếế  đđóó,,  tthhìì  ssẽẽ  

nnhhưư  ccááii  bbììnnhh  qquuíí  ttrrọọnngg,,  llààmm  ccủủaa  tthháánnhh,,  ccóó  íícchh  cchhoo  cchhủủ  mmììnnhh  vvàà  ssẵẵnn  

ssàànngg  cchhoo  mmọọii  vviiệệcc  llàànnhh”” (2Ti. 2:20-21) 

(7) Mục Sư không được chiều theo thị hiếu của số đông mà phải trung 

tín theo các nguyên tắc Kinh Thánh trong phận sự cao rao Lời Kinh 

Thánh: 

 ““
44
LLờờii  nnóóii  vvàà  ssựự  ggiiảảnngg  ccủủaa  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbằằnngg  bbààii  ddiiễễnn  tthhuuyyếếtt  

kkhhééoo  llééoo  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann,,  nnhhưưnngg  ttạạii  ssựự  ttỏỏ  rraa  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  qquuyyềềnn  

pphhéépp;;  
55
hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  cchhớớ  llậậpp  đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ttrrêênn  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  llooààii  

nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  ttrrêênn  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Cô. 2:4-5) 

  

 2. Để Tuyên Giảng Sứ Điệp Kinh Thánh Có Hiệu Quả Cao 

  (1) Phải Giữ Các Nguyên Tắc Chung Của Việc Truyền Thông 

Truyền thông là truyền đạt một điều gì đó sao cho người được truyền 

đạt thông suốt về điều ấy. 

   a. Phải nắm vững sứ điệp sẽ giảng. 

   b. Phải biết rõ về thính giả và nhu cần thuộc linh của họ. 

c. Phải biết rằng hễ điều gì chưa rõ đối với diễn giả thì đừng 

mong sẽ rõ được đối với thính giả. 

d. Nên sử dụng những ngôn từ quen thuộc với thính giả, nhưng 

cần chọn lọc các từ ngữ có hiệu quả diễn đạt cao, tránh việc lặp 

lại quá nhiều những từ ngữ diễn giả ưa thích. 

e. Nên liên hệ sứ điêp với những điều thính giả đã biết. 

f. Phải làm cho thính giả thích suy nghĩ về những gì đã được 

nghe để học biết nhiều hơn. 

g. Phải tỏ ra đầy nhiệt tâm với Đức Chúa Trời và đầy nhiệt tình 

trong việc tuyên giảng sứ điệp mà không cần phải hét lớn tiếng. 

h. Phải sử dụng sự minh họa để thu hút sự chú ý của thính giả đối 

với sứ điệp. 

i. Phải chuyển tải được tình yêu thương và sự quan tâm đối với 

thính giả. 

j. Phải tạo ra được sự thay đổi ở thính giả qua sứ điệp mới mong 

có được sự học tập ở sứ điệp. 

(2) Phải Giữ Các Nguyên Tắc Tuyên Kinh Đặc Thù Của Sứ Điệp Kinh 

Thánh  

Tuyên giảng sứ điệp Kinh Thánh là để cho Lời Kinh Thánh phán 

qua diễn giả. 

a. Phải đọc bản văn sẽ tuyên giảng, và nhắc đi nhắc lại các yếu tố 

làm rõ Đại Ý của bản văn để xác lập thẩm quyền Kinh Thánh 

của sứ điệp. 

b. Phải có ý thức đầy đủ về Mục Đích, Mục Tiêu của sứ điệp 

trong khi tuyên giảng sứ điệp. 
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c. Phải giúp cho thính giả hiểu rằng biết mà không vâng theo là 

vô ích và có tội. 

d. Phải giữ cho Phần Giới Thiệu ngắn và có tác dụng tạo hứng thú 

cho thính giả lắng nghe các phần tiếp theo của sứ điệp. 

e. Tuân thủ “Dàn Ý Triển Khai” của sứ điệp để tuyên giảng 

nhưng cũng phải biết nhạy bén với Thánh Linh trong khi tuyên 

giảng sứ điệp Kinh Thánh. 

f. Phải chắc là sẽ giúp được cho thính giả biết và nhớ “Đại Ý” 

của sứ điệp để họ có thể áp dụng đúng. 

g. Giải thích, minh họa, và kêu gọi áp dụng nhưng đừng bao giờ 

để tách rời “Đại Ý” của sứ điệp. 

h. Mọi sự chỉ dẫn, nài khuyên, bẻ trách,… trong khi tuyên giảng 

sứ điệp phải được thực hiện hoàn toàn với thẩm quyền Kinh 

Thánh và chỉ với thẩm quyền Kinh Thánh mà thôi. 

i. Phải sử dụng “Phần Kết Luận” một cách hợp lẽ, kết luận phải 

cho ra kết luận!  

j. Phải thiết tha mời gọi thính giả đáp ứng theo sứ điệp, nên kết 

thúc sứ điệp bằng sự cầu nguyện. 

  (3) Phải Phân Bổ Thời Lượng Hợp Lý 

Thời lượng của một sứ điệp Kinh Thánh đôi khi phụ thuộc vào 

truyền thống của Hội Thánh Địa Phương; tuy nhiên thời lượng hợp 

lý của một sứ điệp Kinh Thánh vào khoảng 30-40 phút. Thời lượng 

này có thể được phân bổ như sau: 

 

TT. PHẦN THỜI LƯỢNG 

1 Giới Thiệu 3 Phút 

2 Nội Dung Chính 25-30 Phút 

3 Kết Luận 3 Phút 

4 Mời Gọi 5 Phút 

 

 

  (4) Phải Quan Niệm Đúng Về Việc Mời Gọi1 

Không nên quan niệm “Phần Mời Gọi” như một “thủ tục” trước khi 

“rút lui”, trước khi rời bục giảng. Cuối một sứ điệp Kinh Thánh, có 

thể có một số loại hình mời gọi và diễn giả phải hết sức chu đáo 

trong phận sự mời gọi sự đáp ứng của thính giả. 

a. Mời Gọi Tiếp Nhận Chúa 

 Có thể mời gọi bước lên trên nhưng, tùy trường hợp, 

cũng có thể mời gọi đứng lên tại chỗ, hoặc đưa tay lên,… 

 Hễ có người đáp ứng đối với sự mời gọi tiếp nhận Chúa 

                                                 

1
 Xem thêm “Phần Kết Luận, Kêu Gọi (The Conclusion / Invitation)”, Tr. 71-72. 
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thì phải có nhân sự của Hội Thánh ghi nhận, tiếp cận, trợ 

giúp, chăm sóc. 

b. Mời Gọi Tham Gia Với Hội Thánh  

 Kêu gọi những người chưa kết ước sinh hoạt với Hội 

Thánh thực hiện sự kết ước ấy. 

 Mỗi khi có người đáp ứng thì phải có người và tài liệu trợ 

giúp cho họ. 

c. Mời Gọi Kết Ước 

 Đây là một trong các hình thức đáp ứng sứ điệp. Việc 

mời gọi tiến lên phía trước để thực hiện một sự kết ước 

bằng việc cầu nguyện như một sự đáp ứng tức thì đối với 

sứ điệp được tuyên giảng là một điều nên có. 

 Các nhân sự của Hội Thánh phải sẵn sàng để trợ giúp, 

hợp tác. 

d. Mời Gọi Tiến Lên Trên Để Cầu Nguyện 

 Đây là loại kêu gọi nhằm thực hiện một vài nhu cần cầu 

nguyện nào đó của các cá nhân, hay gia đình, hay một 

giới lớp nào đó.  

 Các nhân sự của Hội Thánh phải sẵn sàng để trợ giúp, 

hợp tác. 

  (5) Phải Có Một Vẻ Bề Ngoài Cần Thiết2 

Vẻ bề ngoài của một diễn giả không có tầm quan trọng quyết định 

đối với sứ điệp nhưng đóng vai trò cần thiết cho sự thành công của 

việc tuyên giảng một sứ điệp Kinh Thánh.  

Diễn giả là một con người, cùng với việc tiếp nhận sứ điệp, con 

người diễn giả cũng phải được chấp nhận. Do đó, diễn giả không thể 

thiếu chu đáo đối với vẻ bề ngoài của mình được. Tuy nhiên, nhất 

thiết diễn giả phải thể hiện được chính con người vốn có của mình 

chứ đừng cố làm ra “một cái gì đó” xa lạ với con người của diễn giả. 

Diễn giả phải chu đáo về những điều sau đây: 

a. Y phục phải khéo nhìn, phù hợp truyền thống, văn hóa; nhưng 

tránh tạo ra sự chú ý quá nhiều đến con người của diễn giả. 

b. Khi tuyên giảng sứ điệp, phải thường xuyên duy trì việc tiếp 

xúc bằng mắt với thính giả, đừng mãi cắm cúi vào bài viết. 

c. Giữ cho cử động của phần trên của thân thể được thoải mái, tự 

nhiên; tuy nhiên, phải tránh việc xoay trở quá nhiều. 

d. Cử điệu của tay phải tự nhiên, đồng bộ; tránh gượng ép, trái 

khoáy. 

e. Sự biểu lộ của nét mặt càng phù hợp với ngữ cảnh của sứ điệp 

càng tốt. 

                                                 

2
 Xem thêm “Cung Cách Trên Bục Giảng (Pulpit Etiquette)”, Tr. 72-74 
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f. Thay đổi âm điệu, âm lượng, sao cho hợp lý; tránh nói đều đều 

chỉ một giọng. 

g. Đừng để có bất cứ lời lẽ, cử chỉ, điệu bộ,… nào khiến thính giả 

bị mất tập trung đối với việc nghe sứ điệp. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 


