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Bài 1 
 

GIỚI THIỆU VIỆC GIẢNG DẠY 
 

 
MỤC ĐÍCH: 
Trang bị cho cấp lãnh đạo Cơ đốc phương pháp để giảng/dạy Kinh 
thánh. 
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
Bài học nầy cung ứng cho cấp lãnh đạo Cơ đốc các phần sau đây: 
 1. Khái niệm về việc giảng/dạy. 
 2. Hiểu biết năm đặc điểm của một người giảng/dạy. 
 3. Sự nhắc nhởù về quyền năng của sự giảng/dạy. 
 4. Mô tả hai hình thức giảng/dạy. 
 
GIỚI THIỆU: 
Mục đích của bài học nầy là cung ứng cho quí vị những kỹ 
năng giúp quí vị nghiên cứu và giảng/dạy từ Kinh thánh một 
cách hiệu quả (II Timôthê 4.2). 
 Sứ đồ Phaolô ban mạng lịnh cho Timôthê rất rõ ràng: 
  + Giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời. 
  +  Bền đổ với sự gấp rút. 
  +  Tuyên bố một sứ điệp thật cân đối. 
  + Chứng tỏ cá tánh. 
  + Đưa ra sự dạy dỗ bằng lẽ thật. 
Tám bài học nầy sẽ cung ứng một khuôn khổ cho người đứng 
giảng/dạy lo chu toàn mạng lịnh mà sứ đồ Phaolô đã ban ra. 
 
I.  ĐỊNH NGHĨA SỰ RAO GIẢNG:  
Rao giảng là trình bày sứ điệp Kinh thánh qua quyền phép của Đức 
Thánh Linh. 
 
A.  Trình bày: 
    Những từ ngữ được sử dụng nói tới việc rao giảng trong Kinh 

thánh xác nhận phần định nghĩa nầy. Một số định nghĩa gồm: 
“nói ra những tin tức tốt lành, công bố, tuyên bố những tin tức 
tốt lành, công bố như một sứ giả, tuyên bố khắp nơi và tuyên 
bố cách công khai”. 
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B.  Quyền phép của Đức Thánh Linh:  
  Đức Thánh Linh là nguồn năng lực cho cả hai: Sứ điệp và sứ 

giả. Đức Chúa Trời sử dụng mọi khả năng của người đứng 
giảng/dạy, nhưng trừ phi Đức Thánh Linh hành động trong tâm 
trí của người nghe, sứ điệp chẳng có hiệu quả gì hết (I 
Côrinhtô 2.4; I Timôthê 1.5). 

 
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI ĐỨNG GIẢNG/DẠY. 
 
    A. Tín đồ: 
  Người đứng giảng/dạy phải có đức tin cá nhân nơi Đức Chúa 

Giêxu Christ và quyết chắc rằng Đức Chúa Trời đã phán qua 
Lời thành văn của Ngài. 

 
  B. Bản chất tin kính. 
  Người đứng giảng/dạy được dành cho cơ hội đứng công khai 

trước mặt nhiều người khác và nói ra sứ điệp của Đức Chúa 
Trời. Cá tánh và danh tiếng của người đứng giảng/dạy phải tỏ 
ra sự người trở lại đạo đã tác động trên cách ứng xử của 
người (I Timôthê 3.2-3; 4.12). 

 
  C. Nương cậy vào Đức Thánh Linh. 
       Người đứng giảng/dạy phải nương cậy vào Đức Thánh Linh 

như Giáo Sư và nguồn quyền phép cho chức vụ của người (I 
Côrinhtô 2.12-13). 

 
  D. Trung tín: 
      Người đứng giảng/dạy phải thật trung tín. Sự trung tín nầy bao 

gồm sự đầu phục đối với một đời sống cầu nguyện và nghiên 
cứu Kinh thánh thật kỷ luật. Đức Thánh Linh có thể vận hành 
theo một đường lối đặc biệt trong khi giảng dạy, nhưng đấy 
không phải là hành động mở đầu cho phần nghiên cứu có kỷ 
luật trong suốt tuần lễ. Đức Thánh Linh cũng không hành động 
máy móc trong thời điểm chúng ta chuẩn bị (I Côrinhtô 4.1-2; 
Côlôse 4.2; II Timôthê 2.15). 

 
  E. Được Chúa chỉ định. 
      Mọi đặc điểm liệt kê ra ở trên và trong I Timôthê 3, đề ra những 

tiêu chuẩn dành cho cấp lãnh đạo Cơ đốc, nhưng có một đòi 
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hỏi được thêm vào cho người đứng giảng/dạy. Người đứng 
giảng/dạy phải có sự ban cho ân tứ giảng/dạy Lời của Đức 
Chúa Trời. Chỉ khả năng của con người thôi sẽ không gây 
dựng được Hội thánh của Đức Chúa Giêxu Christ (Êphêsô 
4.11-12; II Timôthê 1.6). 

 
III.  GIẢNG/DẠY ĐẦY QUYỀN NĂNG. 

 
   Đức Thánh Linh sẽ mặc lấy quyền phép cho sứ điệp của 

người đứng giảng/dạy, là những người đầy dẫy các đức tính 
mà chúng ta đã xét qua. Quyền phép của sứ điệp đáp ứng cho 
cả người chưa tin và người đã tin Chúa (Giêrêmi 23.28-29). 

 
 A. Những đáp ứng của người chưa tin Chúa. 
 
    1.  Thuyết phục về tội lỗi.  

           Đức Thánh Linh mở trí của những người chưa tin Chúa khi họ 
nghe  giảng lẽ thật. Họ có khả năng nhìn thấy tình trạng thật 
của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Họ biết họ đang sống bất 
khiết vì cớ tội lỗi (I Têsalônica 1.5; Giăng 16.8).  

  2. Sự cứu rỗi: 
   Sứ đồ Phaolô đã sửa soạn để rao giảng Tin lành nói về Đức 

Chúa Giêxu Christ bất cứ đâu ông đi đến. Chính sứ điệp của 
ông dành cho thủ phủ của thế giới thời xa xưa – ấy là Roma 
(Roma 1.15-16; I Côrinhtô 1.18). 

 
 B. Những ích lợi cho người tin Chúa: 
     

  Việc giảng/dạy Kinh thánh có năng quyền trong sự tấn tới 
của từng người tín đồ, tạo ra sự lớn lên, trưởng thành và 
sức mạnh cho sự tin kính. Những người tin Chúa nhận lãnh 
mọi ích lợi sau đây: 

 
  1. Sự dạy dỗ: 
         Việc giảng/dạy là một nguồn tiếp thu của người tin Chúa. 

Họ học biết để sống trong sự vâng phục Đức Chúa Trời khi 
họ được dạy dỗ (Châm ngôn 23.12; II Timôthê 4.2). 

 
  2. Sửa soạn cho sự hầu việc. 
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          Những người tin Chúa sống để hầu việc Đức Chúa Trời. 
Họ được trang bị và sửa soạn cho sự hầu việc qua sự 
giảng/dạy (II Timôthê 3.17; Êphêsô 4.11-12). 

 
  3. Gây dựng Thân Thể. 
        Đức Chúa Trời sử dụng các ân tứ thuộc linh của việc 

giảng/dạy để giúp gây dựng thân thể của những người tin 
Chúa (Hội thánh) trong tình yêu thương và sự trưởng thành 
(Êphêsô 4.15-16).  

 
  4.  Khích lệ và yên ủi. 
   Một trong những thứ vũ khí đầy quyền lực nhất của Satan 

là sự nản  lòng. Khi các tín đồ nghe giảng/dạy Kinh thánh, họ 
tìm gặp sự yên ủi và khích lệ (Tít 1.9; I Têsalônica 2.12). 

 
  5. Sự biến đổi. 
           Việc giảng/dạy được Đức Chúa Trời sử dụng để làm thay 

đổi đời sống của dân sự Ngài. Khi họ nghe giảng lẽ thật và 
ứng dụng lẽ thật vào đời sống họ, họ được biến đổi 
(Hê.4.12).  

 
IV. HAI HÌNH THỨC CỦA SỨ ĐIỆP TRONG CÔNG TÁC  

RAO GIẢNG. 
 
    Có nhiều hình thức cho sứ điệp. Hai loại chính đã được 

chọn cho sự nghiên cứu.  
      Lưu ý: Hai hình thức rao giảng nầy sẽ được xét qua chi tiết 

hơn ở Bài 2 và 4. 
 

A. Giảng/dạy theo kiểu giải thích. 
   Giảng/dạy theo kiểu giải thích bao gồm sự giải thích một 

phân đoạn Kinh thánh với phần ứng dụng riêng vào cuộc 
sống. 

 
  1. Giảng/dạy theo kiểu giải thích lý giải Kinh thánh cho 

người nghe một cách chính xác (II Timôthê 2.15).  
  2. Giảng/dạy theo kiểu giải thích giúp cho người tín đồ biết ứng 

dụng lẽ thật trực tiếp vào đời sống cá nhân (I Phierơ 1.22). 
 
 B. Giảng dạy theo đề tài. 
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Giảng/dạy theo đề tài là sự giải thích và ứng dụng cho cá nhân 
một đề tài được rút ra từ Kinh thánh. 
 

  Lưu ý: Sự khác biệt giữa công tác giảng dạy theo kiểu giải thích 
và theo đề tài nằm ở chổ chúng ta bắt đầu – giảng theo kiểu giải 
thích bắt đầu với một phân đoạn Kinh thánh, trong khi giảng theo 
đề tài sử dụng phương pháp quy nạp bắt đầu với một đề tài rồi 
tìm một phân đoạn Kinh thánh thích ứng và ứng dụng nó vào 
cuộc sống. 

 
 Sau đây là các trường hợp giảng theo đề tài: 
 
  1. Về tiểu sử – nghiên cứu cuộc đời của Á1praham. 
  2. Về lẽ đạo – nghiên cứu giáo lý của Đấng Christ. 
  3. Lễ đặc biệt (Giáng sinh) – nghiên cứu sự giáng sinh của Đấng 

Christ.  
  4. Các lẽ đạo trong Kinh thánh – nghiên cứu sự nhơn từ, sự vui 

mừng v.v. 
 

Câu Hỏi Ôn Tập: 
 

 A. Phát biểu định nghĩa về việc giảng dạy. 
 
 B. Bạn cần có những đặc điểm nào cho việc giảng/dạy? 
 
 C. Hãy đưa ra những kết quả quyền phép của việc giảng/dạy đạt 

được trong đời sống của người chưa tin Chúa và một Cơ đốc 
nhân. 

 
 D. Hai hình thức sứ điệp trong phần nghiên cứu của chúng ta là 

gì? 
  
 E. Hãy nghiên cứu và thực hành phân đoạn Kinh thánh được chỉ 

định: Hãy đọc CVCSĐ 20.17-35. 
 
- Lẽ đạo trong những sứ điệp của sứ đồ Phaolô  là gì khi ông hầu 
việc Chúa ở thành Êphêsô? 
- Hãy tìm 5 phần mô tả đời sống của Phaolô phù hợp như thế nào 

với các sứ điệp của ông? 
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PHỤ LỤC 1 
 

 Những từ trong Cựu ước và Tân ước nói tới sự rao giảng: 
 
 1. Những từ ngữ Cựu ước : 
  a. basar – đem hay thuật lại các tin tức (Êsai 61.1). 
  b. kara – kêu gọi hay công bố (GiôNa 3.2). 
 
 2. Những từ ngữ Tân ước : 
   a. euangelizo – công bố ra những tin tức tốt lành (Galati 

1.11).  
 b. kerysso – loan báo giống như một sứ giả vậy (Mathiơ 

24.14). 
 c. diangello – tuyên bố ra khắp nơi (Luca 9.60). 
 d. katangello – tuyên bố cách công khai  
   (I Côrinhtô 2.1). 
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Bài 2 
 

GIẢNG DẠY  
THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH 

 
 
MỤC ĐÍCH: 
Giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc biết sửa soạn và đưa ra loại bài 
giảng theo phương pháp giải thích. 
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Một khái niệm về sự giảng/dạy theo phương pháp giải thích. 
 2. Sự hiểu biết về hai nguyên tắc sửa soạn các bài giảng. 
 3. Thực hành bằng cách sử dụng hai nguyên tắc nầy. 
  4. Các bước để hình thành một sứ điệp theo phương pháp giải 
thích. 
 
I.- ĐỊNH NGHĨA VỀ SỰ GIẢNG/DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

THÍCH: 
 

Giảng/dạy theo kiểu giải thích gồm có phần giải thích phân đoạn 
Kinh thánh với phần ứng dụng cá nhân vào cuộc sống. 
 
II.- CÁC NGUYÊN TẮC NGHIÊN CỨU: 
 
 Hãy noi theo hai nguyên tắc trong phần tiếp thu và sửa soạn 
cho một bài giảng có tính giải thích.  
 
 A. Nguyên tắc #1  QUAN SÁT (Cần ít nhất một hay hai giờ). 
  Thứ nhứt, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Phân đoạn Kinh thánh 
đang nói cái gì?” Những câu hỏi sau đây sẽ giúp cho quí vị trả lời 
câu hỏi trên đây: 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? Các 
phân đoạn khác trong Kinh thánh  có đưa ra lời nói tương tự không? 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 
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  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự cố khác diễn ra cùng 
lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 
  4. Các sự cố đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự cố có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
  5. Các sự cố đã diễn ra như thế nào? 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự cố nào 
diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể không rõ 
ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà quí vị có thể 
xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra những câu trả 
lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống dành sẵn trên 
giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử dụng trong việc 
xây dựng sứ điệp của quí vị. 
   
Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi QUAN SÁT về phân đoạn 
Luca 17.11-19. 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT. 
 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 
Các phân đoạn khác trong Kinh thánh  có đưa ra lời nói tương tự 
không? 
……………………………………………………………………… 
 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 
……………………………………………………………………… 
 
  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự cố khác diễn ra cùng 
lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 
……………………………………………………………………… 
 
  4. Các sự kiện đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự kiện có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
……………………………………………………………………… 
 
  5. Các sự kiện đã diễån ra như thế nào? 
……………………………………………………………………… 
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  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự kiện nào 
diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
……………………………………………………………………… 
 
 B. Nguyên tắc #2 – ỨNG DỤNG. 
  Kế đó, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Tôi phải làm gì để đáp 
ứng lại điều phân đoạn Kinh thánh đang nói tới?” Làm như vậy 
sẽ giúp cho người nghe biết vâng theo Đức Chúa Trời và sứ điệp 
của Ngài. Khi quí vị trả lời những câu hỏi sau đây, phần ứng dụng 
phù hợp nhất sẽ trở nên rõ ràng: 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
  4. Có những lời hứa nào cho tôi không? 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo không? 
 
 ** Phải biết chắc quí vị đang chú trọng vào ý niệm chính trong 
từng bài giảng. Ý niệm chính ấy sẽ có rất nhiều ứng dụng. 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể không rõ 
ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà quí vị có thể 
xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra những câu trả 
lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống dành sẵn trên 
giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử dụng trong việc 
xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 
Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ỨNG DỤNG về phân 
đoạn Luca 17.11-19. 
 

Đưa ra những câu hỏi ỨNG DỤNG. 
 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
……………………………………………………………………… 
 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
……………………………………………………………………… 
 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
……………………………………………………………………… 
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 4. Có những lời hứa nào cho tôi không? 
……………………………………………………………………… 
 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 
……………………………………………………………………… 
 
III.- Cấu trúc của sứ điệp . 
 Hãy nắm lấy các bước sau đây để kiến thiết một bài giảng 
theo kiểu giải thích: 
 
 A. Hãy chọn một phân đoạn Kinh thánh. 
  1. Hãy chọn một phân đoạn từ hai đến hai mươi câu hoặc một 
hay hai phân đoạn. 
  2. Hãy đọc phân đoạn Kinh thánh nầy vài lần. 
  3. Hãy ứng dụng hai bước đã học ở trên trong phần QUAN SÁT 
và ỨNG DỤNG. 
  4. Khi quí vị xem xét phần Ứng Dụng, hãy suy nghĩ đâu là ý 
chính.  
 
 B. Chuẩn bị một bố cục (một trường hợp được cung ứng trong bài 
học nầy). 
  Một bố cục là cấu trúc của hai hay năm điểm mà quí vị rút ra từ 
phân đoạn Kinh thánh quí vị đang nghiên cứu và những điều quan 
sát mà quí vị đã thực hiện. 
  1. Xác định ý chính trong phân đoạn Kinh thánh. 
  2. Xác định các điểm phụ của phân đoạn (2-5 điểm phụ cho một 
sứ điệp). Những điểm nầy có thể khác nhau đối với từng diển giả, 
song ý chính thì như nhau.  
  3. Hãy phát triển những điều cần thiết từ phân đoạn cho từng 

điểm. 
  4. Hãy xem bố cục cho rõ ràng. 
  5. Phải biết chắc bố cục theo đúng phân đoạn Kinh thánh. 
 
 C. Sửa soạn phần giới thiệu. 
  Phần giới thiệu là phần khởi dẫn hay bản đồ  xuyên suốt sứ 
điệp. Những lời giới thiệu sẽ thực hiện hoàn hảo các phần sau đây: 
  1. Sự chú ý vào mạng lịnh. 
  2. Xác định nhu cầu của khán thính giả. 
  3. Nói cho người nghe biết mọi điều quí vị dự tính phải đạt được 
và quí vị dự tính đạt được nó bằng cách nào. 
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 D. Sửa soạn phần kết luận. 
  Phần kết luận tóm tắt và giải thích cách ứng dụng đặc biệt một 
sứ điệp. Những lời kết luận sẽ thực hiện hoàn hảo các phần sau 
đây: 
  1. Tóm tắt để cho người nghe hiểu rõ sứ điệp quý vị trình bày. 
  2. Khẳng định lẽ thật đã truyền vào tâm trí của người nghe.     
  3. Đòi hỏi một đáp ứng cá nhân đối với lẽ thật đã được 
giảng/dạy. 
  
Hãy đọc trường hợp sau đây nói tới các bước đã nghiên cứu ở 
trên về mục đích cơ bản của sứ điệp: 
  1. Sửa soạn bố cục. 
  2. Sửa soạn phần giới thiệu. 
  3. Sửa soạn phần kết luận. 
 
  (Luca 17.11-19). 
  Bố cục: 
   
 Ý chính: Là môn đồ của Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta cần 
phải có tấm lòng biết cảm tạ. 
   
  I. Một cơ hội để được Chúa tán thưởng (11-14). 

 II. Con người khiêm nhường thờ phượng nơi chân Chúa 
Giêxu   
    (15-16)  

  III. Chúa Giêxu tán thưởng sự thờ phượng và quở trách kẻ nào 
không có lòng biết ơn (17-19) 
  IV. Chúa Giêxu chúc phước cho người ấy, Ngài phán đức tin 
ngươi đã chữa cho ngươi được lành. 
   
 Phần giới thiệu: 
  1. Quí vị có thứ bịnh tật nào? 
  2. Quí vị biết gì về bịnh phung? 
  3. Quí vị có bao giờ bị ruồng bỏ chưa? 
  
 Phần kết luận: 
  1. Có bao nhiêu người phung được chữa lành? (17) 
  2. Chúa Giêxu đã nhận được đáp ứng nào từ chín người kia? 
(18) 
  3. Chúa Giêxu muốn họ đáp ứng như thế nào? (18) 
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  4. Quí vị đưa ra đáp ứng nào đối với các ơn phước của Ngài? 
(Ứng dụng). 
 
Những câu hỏi ôn tập: 
 1. Xác định sự giảng dạy có tính giải thích. 
 
 2. Hãy liệt kê ra hai nguyên tắc nghiên cứu cho việc sửa soạn loại 
sứ điệp có tính giải thích. 
 
 3. Hãy liệt kê ra mục tiêu cơ bản của một sứ điệp có tính giải 
thích.  
 
Phân công: 
  Trong phần sửa soạn cho bài giảng kế tiếp, xin đọc Luca 10.25-37. 
Sử dụng tư liệu cung cấp trong Phụ lục 2, sửa soạn một Bố Cục, 
Phần giới thiệu và Phần kết luận cho một sứ điệp theo kiểu giải 
thích từ phân đoạn Kinh thánh đó. Hãy sử dụng các năng khiếu 
trong việc học tập đã tiếp thu được trong bài nầy. Hãy đem mọi kết 
quả của sự quí vị nghiên cứu và viết bố cục cho bài giảng kế tiếp 
hầu cho chúng ta có thể cùng nhau ôn tập. 
 
Phụ lục 2: Người Samari nhơn lành. 
  Tư liệu nầy được cung ứng để giúp cho quí vị  thực hành mọi điều 
mà quí vị đã học được. Hãy hoàn tất phần phân công nầy và chuyển 
nó cho lớp kế. Chúng tôi sẽ ôn lại cùng với quí vị. 
 
ĐỌC: Luca 10.25-37 
 
  Quí vị cần phải làm theo hai bước cơ bản trong phần nghiên cứu 
và sửa soạn của quí vị cho một bài giảng có tính giải thích:. 
 
  A. Quan sát. 
 
Thứ nhứt, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Phân đoạn Kinh thánh đang 
nói cái gì vậy?” Những câu hỏi sau đây sẽ giúp quí vị trả lời câu hỏi 
đó: 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể không rõ 
ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà quí vị có thể 
xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra những câu trả 
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lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống dành sẵn trên 
giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử dụng trong việc 
xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT. 
 Khi quí vị đọc phân đoạn nầy (Luca 10.25-37) và đưa ra 
những điều quan sát được, hãy viết ra những câu trả lời của 
quí vị. 
 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 
Các phân đoạn khác trong Kinh thánh  có đưa ra lời nói tương tự 
không? 
 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 
 
  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự kiện khác diễn ra 
cùng lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 
 
  4. Các sự cố đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự kiện có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
 
  5. Các sự kiện đã diễn ra như thế nào? 
 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự kiện nào 
diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
 
 B. Ứng dụng. 
 
  Kế tiếp, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Tôi cần phải làm gì khi 
đáp ứng với mọi điều phân đoạn Kinh thánh đang nói tới?” Điều 
nầy sẽ giúp cho người nghe biết vâng theo Đức Chúa Trời và sứ 
điệp của Ngài. Khi quí vị trả lời những câu hỏi sau đây, phần ứng 
dụng phù hợp sẽ trở nên rõ ràng hơn. 
** Phải biết chắc quí vị đang chú trọng vào ý niệm chính trong từng 
bài giảng. Ý niệm chính sẽ có nhiều ứng dụng khác nhau. 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể không rõ 
ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà quí vị có thể 
xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra những câu trả 
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lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống dành sẵn trên 
giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử dụng trong việc 
xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 

Đưa ra những câu hỏi ỨNG DỤNG. 
Hãy đọc phân đoạn (Luca 10.25-37) và trả lời loại câu hỏi ỨNG 

DỤNG: 
 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
 
  4. Có những lời hứa nào cho tôi không? 
 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 

 
Sử dụng những hướng dẫn đã thực hành ở trên. Từ Luca 
10.25-37: 
  1. Sửa soạn phần bố cục. 
  2. Sửa soạn phần giới thiệu. 
  3. Sửa soạn phần kết luận. 
 
Bố cục: 
 
Ýchính: 
……………………………………………………………………………… 
 
Phần giới thiệu: 
……………………………………………………………………… 
 
Phần kết luận: 
……………………………………………………………………… 
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Bài 3 
 

THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI THÍCH 
 

Người Samari Nhơn Lành 
 
MỤC ĐÍCH: 
Cung ứng một trường hợp về các bước cấu tạo một bài giảng theo 
kiểu giải thích từ Luca 10.25-37. 
 
 CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Cách trả lời loại câu hỏi Quan Sát. 
 2. Cách trả lời loại câu hỏi Ứng Dụng.  
 3. Phát triển phần bố cục, phần giới thiệu và phần kết luận  
 
I.- PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH. 
  
 Chúng ta sẽ nghiên cứu phân đoạn Luca 10.25-37. 
 
II.- QUAN SÁT. 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT 
Hãy đọc trường hợp trả lời loại câu hỏi Quan Sát sau đây: 

 
 1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 

Các phân đoạn khác trong Kinh thánh  có quan điểm tương 
tự không? 

         Ai là người lân cận của quí vị?– Lêvi ký 19.18; Roma 13.9; 
Galati 5.14; Giacơ 2.8..……………………………………….. 

         Muốn có sự sống đời đời, cần có điều- kiện gì?…………… 
 2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 

nhắc tới? 
         Các thầy thông giáo; Chúa Giêxu ; người đến thành 

Giêricô; những tên cướp, thầy tế lễ; người Lêvi; người Samari; chủ 
nhà trọ ……..……… 
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  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự cố khác diễn ra  cùng 
lúc tác động đến đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 

         Các thầy thông giáo thử Chúa Giêxu. Hãy xem Mathiơ 
22.34 – thầy thông giáo là người dòng Pharisi…………..…………… 
 
  4. Các sự cố đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự cố có 

quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
Chúa Giêxu đang trên đường đến thành Giêrusalem .  
Hãy  đọc Luca 9.51-53……..……………………………………. 

 
  5. Các sự cố đã diễn ra như thế nào? 
        Chúa Giêxu trả lời câu hỏi của thầy thông giáo (câu 25……… 
 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự kiện  nào 

diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
         Chúa Giêxu muốn dạy dỗ về: 
    a. Điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi để hưởng được sự sống đời 

đời (câu 25)……………………………………… 
       b. Yêu kẻ lân cận như mình (câu 27, 37)……………………….  
 
III.- ỨNG DỤNG: 
 

Đưa ra loại câu hỏi ỨNG DỤNG 
Hãy đọc trường hợp trả lời loại câu hỏi Ứng Dụng sau đây: 

 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
           Có – hành động của người Samari nhơn lành (33-35). 
 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
           Có – kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương kẻ lân cận (27). 
 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
       Có - chẳng quan tâm tới nhu cầu của đồng loại (31, 32). 
 
  4. Có những lời hứa nào để tôi đòi hỏi không? 
           Không. 
 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo không? 
           Có – yêu kẻ lân cận như mình tỏ ra rằng quí vị đang kính    

sợ Đức Chúa Trời. 
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Bây giờ chúng ta sẽ: 

 Ôn tập phần Bố Cục quí vị đã chuẩn bị ở Luca 10.25-37. 

 Xem xét lại phần bố cục và bài giảng dựa trên phân đoạn nói 
về người Samari nhơn lành (Luca 10.25-37). 

Bố cục dành cho hội chúng 
 Phần sau đây là bố cục tiêu biểu cho phân đoạn Luca 10.25-
37. 
 
Yêu kẻ lân cận 

Luca 10.25-37 
 Ý chính: Chúng ta phải yêu kẻ lân cận mình như mình; chúng 
ta phải nhìn xem tha nhân qua cặp mắt của Cứu Chúa và chạm 
đến họ bằng tình yêu của Cứu Chúa. 
 
I.- Thầy dạy luật (các câu 25-38): 
 
II.- Trường hợp của người Samari nhơn lành (các câu 29-35): 
  
III.- Sự khích lệ phải yêu kẻ lân cận (các câu 36-37): 
 
Phụ lục 3: Bài giảng về người Samari nhơn lành 
 
Phần giới thiệu: 
 

Đây là một trong những ngôi nhà dơ bẩn nhất, ngổn ngang 
nhất, cẩu thả nhất có thể tưởng tượng được. Jill Jones, một người 
bạn tốt, đã mô tả  một trong những ngôi nhà lân cận mình thể ấy. 
Gần như ai nấy đều tìm cách lẫn tránh ngôi nhà và những ai ở trong 
đó với bất cứ giá nào. Jill Jones, một người có lòng yêu mến Đức 
Chúa Giêxu Christ, đã tin trong lòng rằng Chúa muốn cô đến với 
những người sống trong ngôi nhà đó theo một phương thức rất đặc 
biệt. Một ngày kia, cô quyết định cô đến ngôi nhà ấy. Khi cô gõ cửa, 
ngôi nhà khó ngửi đến độ cô đã dùng khăn tay che mũi mình lại. Họ 
đã ra mở cửa và mời Jill vào bên trong. Cô liếc mắt nhìn quanh và 
thấy rõ tiếng đồn quả không sai. Đồ đạt ngổn ngang chung quanh, 
và bụi bặm phủ đầy mỗi góc tường. Cô ngửi thấy mùi vị khác hơn 
những mùi bình thường và thấy họ có nuôi năm con mèo và rất 
cưng chìu chúng, cùng với một cái chuồng chứa một số lớn chuột 
bọ. Rồi cô nhìn thấy mấy đứa trẻ – chín đứa tất cả! Mấy đứa trẻ nầy 
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thật là lôi thôi lếch thếch, với quần áo không giặt giũ gì hết, với 
những khuôn mặt nhỏ thó lắm lem. Mặc dù Jill Jones muốn chạy 
bung ra khỏi ngôi nhà ấy, cô cảm thấy trong lòng rằng cô đã đến với 
những người đó. Cô không biết mình phải làm hay nói điều gì cho 
chính xác. Cô quyết định hỏi một câu rất đơn điệu: “Hết thảy mọi 
người có muốn đi nhà thờ với tôi không?” 

 
Tôi không biết những người lân cận với quí vị có ngôi nhà 

giống như nhà nầy hay không, nhưng nầy các bạn tôi ơi, tôi tin rằng 
hầu như mỗi một người chúng ta đều biết ít nhất có một người cần 
tới cái chạm thật đặc biệt của tình yêu thương và sự khích lệ. Có ai 
trong quí vị biết đối diện với một cơn khủng hoảng về tài chính hay 
vật vã với một mối quan hệ hoặc đang chiến đấu với một căn bịnh 
trầm kha chưa? Có lẽ hết thảy chúng ta đều biết, ít nhất có một 
người chưa biết Đức Chúa Giêxu Christ là Cứu Chúa cho riêng họ 
[dù nam hay nữ]. Tôi muốn hỏi thăm quí vị: “Quí vị có thể làm gì để 
làm thoả mãn nhu cần của người đó bằng một phương thức thật đặc 
biệt?” Tôi tin khi chúng ta nghiên cứu một phân đoạn Kinh thánh 
tương tự, nguyện Chúa sẽ khích lệ và thúc đẩy tấm lòng chúng ta 
biết ý thức đối với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hầu cho chúng 
ta biết nhìn vào tha nhân bằng đôi mắt của Cứu Chúa, và chạm đến 
họ bằng tình yêu thương của Cứu Chúa. Tôi mời quí vị mở Kinh 
thánh ra ở Luca 10.25-37. 

 
 A. Thầy dạy luật (các câu 25-28):     
        Đọc Luca 10.25: 
 “Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức 
 Chúa Jêsus”. 
 Một thầy dạy luật. Thật là quan trọng khi nhận biết rằng đây 
không phải là một luật gia theo ý nghĩa mà chúng ta hiểu qua từ 
ngữ, một người thụ huấn rất cao siêu trong hệ thống pháp đình; mà 
đúng hơn, đây là người có sự hiểu biết về kinh Cựu ước. Chữ “luật” 
trong Tân ước thường được đặt ngang hàng với kinh Cựu ước. Có 
thể xác định rõ hơn về con người nầy: ấy là một nhà thần học người 
Do thái. Ông ta đã hỏi Chúa Giêxu: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để 
được hưởng sự sống đời đời?” 
 Hãy chú ý ở phần mở đầu thầy dạy luật nầy có một giả 
thuyết giả dối. Thắc mắc của ông ta là: “Tôi phải làm gì?” Tôi phải 
làm gì? Nhà thần học Do thái nầy tin rằng phải có việc gì đó ông ta 
có thể làm, một kiểu sống ông ta có thể hướng theo, hầu xứng đáng 
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với ơn của Đức Chúa Trời. Ông ta tin có thể nhận được sự sống đời 
đời. Đó là sự thừa nhận giả dối. Kinh thánh dạy chúng ta rõ ràng 
trong Êphêsô 2.8-9: 
 “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó 
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 
Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình”. 
 Nầy các bạn tôi ơi, khi chúng ta nghiên cứu phân đoạn nầy về 
Người Samari Nhơn Lành, tôi muốn quí vị nên chú ý rằng đây không 
phải là một câu chuyện tình cảm đâu; mà đúng hơn, một trong 
những lý do chính Chúa Giêxu thuật lại câu chuyện: ấy là  Chúa 
Giêxu mong muốn nhà thần học nầy phải công nhận mình là một tội 
nhân có nhu cần tới một Cứu Chúa. 
 Đáp ứng của Chúa Giêxu trước câu hỏi: “Tôi phải làm gì để hưởng 
được sự sống đời đời?” là: “Trong luật pháp có chép điều gì?” Ngươi 
là một nhà thần học Do thái – Ngươi đọc câu ấy thế nào? Người kia 
đáp rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính 
mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như 
mình”. Hãy chú ý Phục truyền luật lệ ký 6.5, là câu Kinh thánh mà 
người Do thái lặp đi lặp lại mỗi sáng: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết 
sức kính mến GIÊHÔVA Đức Chúa Trời ngươi”. Và hãy chú ý cho 
thật kỹ ông ta không thốt ra chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, mà còn có 
câu: “và yêu người lân cận như mình” nữa.Ông ta đã rút ra từ Lêvi 
ký 19.18: 

“Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân 
sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình”. 

Chúa Giêxu đã lặp lại cũng một ý đó. Quí vị có muốn thực 
hiện toàn bộ kinh Cựu ước không? Hết thảy các điều răn? Hãy kính 
sợ Đức Chúa Trời và  yêu mến người lân cận như mình. Đây là một 
sự thách thức tối cao. Quí vị có bao giờ nghĩ đến điều nầy không? 
Quí vị và tôi có thể chu toàn hết thảy các điều răn trong Cựu ước 
bằng cách hết lòng, hết ý, hết linh hồn kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời, và yêu kẻ lân cận như mình. Nhà thần học người Do thái lấy 
làm bối rối. Ông ta đã hiểu rõ tầm quan trọng của kinh Cựu ước. 
Hãy chú ý câu 28: “Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được 
sống”. 

Nếu quí vị giữ hai điều răn nầy một cách trọn vẹn, quí vị sẽ 
kiếm được sự sống đời đời. Quí vị nói: “Hãy đợi đấy, thời gian sẽ trả 
lời”. Nầy các bạn tôi ơi, Kinh thánh dạy trong Cựu ước rằng nếu quí 
vị tuân giữ mọi điều răn kính sợ Đức Chúa Trời và yêu thương người 
lân cận như mình một cách trọn vẹn, quí vị sẽ hưởng được sự sống 
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đời đời. Nhưng nan đề là gì đây? Nan đề không phải với kinh Cựu 
ước. Kinh ấy là thánh khiết; kinh ấy được ban ra vì ích cho chúng ta. 
Nan đề là với chúng ta đấy. Chúng ta không thể tuân giữ chúng một 
cách trọn vẹn được. Trong thời của Chúa Giêxu, người Do thái tin 
rằng họ sống chẳng có tội lỗi, họ đã tuân giữ hết thảy 10 điều răn. 
Chúa Giêxu dạy chúng ta rằng chúng ta hết thảy đều là tội nhân và 
có nhu cần đến một Cứu Chúa. 
 
B. Trường hợp của Người Samari Nhơn Lành (các câu 29-35): 
 Thắc mắc kế đó chỉ là thắc mắc về phần lý luận. 
 “Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức 
Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi?” 
 Nếu con người có lòng mong muốn làm trọn mười điều răn, 
người ấy phải xác định ai là kẻ lân cận mình. Lúc bấy giờ, hầu hết 
mỗi người Do thái đều biết rõ người lân cận của mình là ai rồi. Quí 
vị có biết họ nghĩ người lân cận của họ là ai không? Một người Do 
thái đồng hương. Chúa Giêxu đã dạy điều chi? Chúa Giêxu sẽ dạy 
điều gì? Nầy các bạn ơi, tôi tin chúng ta ở chỗ nầy phải hiểu rõ thí 
dụ nói về Người Samari Nhơn Lành. Chúa Giêxu bắt đầu: 
 “Có một người từ thành Giêrusalem xuống thành Giêricô, lâm vào 
kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để 
người đó nửa sống nửa chết”. 
 Thật là thích thú khi thấy Đức Chúa Giêxu Christ, giống như mỗi vị 
giáo sư giỏi, đã dựng nên câu chuyện có quan hệ tới đời sống hàng 
ngày để đưa ra mục đích của Ngài. Khi Chúa Giêxu thuật lại câu 
chuyện nầy, khán thính giả sẽ nhìn thấy trong trí họ con đường từ 
thành Giêrusalem xuống thành Giêricô. Đó là một con đường rất khó 
đi, nó đổ dốc 3000 feet hơn 18 dặm đường, và rất nguy hiểm. Đồng 
vắng hoang dã và những khe đá đều có ở hai bên; quân cướp có 
thể ẩn náu trong các rặng núi, chúng nhảy ra để đánh cướp các du 
khách, ai cũng có thể nghĩ được con người nầy quá dại dột khi đi 
đường ấy một mình. Chắc chắn, quân cướp sẽ nhảy xổ ra, tấn công, 
rồi để ông ta nằm lại trên đường, nửa sống nửa chết. Chúa Giêxu 
buộc khán thính giả phải chú ý ở đây, Ngài phán: 
 “Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi 
qua khỏi. Lại có một người Lêvi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi 
qua khỏi” 
 Vào thời ấy có khoảng 18.000 thầy tế lễ Do thái, một phần của tổ 
chức tôn giáo chính. Đã có nhiều thầy tế lễ như vậy, họ được phép 
phục vụ hai tuần lễ một năm tại Đền Thờ Giêrusalem. Đa số các 
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thầy tế lễ sinh sống tại thành Giêricô, khí hậu ở đây rất ôn hoà vào 
mùa đông; đây được xem là thành phố của vườn tượt. Thầy tế lễ 
nầy đã phục vụ tại thành Giêrusalem rồi, và ông ta đang đi xuống 
con đường nầy. Ông ta nhìn thấy người nầy đang nằm tại đó, nhưng 
cứ tiếp tục đi qua. Cũng có một người Lêvi đi qua nữa, một Thầy 
Phụ Tá, là người đã phụ giúp thầy tế lễ trong các bổn phận và chức 
vụ tại Đền Thờ. Ông ta cũng nhìn thấy người nầy bị bỏ nằm ở đó 
nửa sống nửa chết, nhưng ông ta cũng đi qua luôn. Quí vị có biết 
khán thính giả của Chúa Giêxu sẽ nghĩ gì không? Khi cao điểm của 
câu chuyện, có lẽ họ mong có một người Do thái đồng hương đi 
cùng – một người Do thái đặc trưng nhìn thấy người nầy đang có 
nhu cần, và phải hành động như một người lân cận chân thực. 
Những điều Chúa Giêxu nói có xảy ra không? Hãy chú ý câu 33 nối 
theo sau: 
 “Song [Ngài đưa ra câu nói có cân nhắc kỷ càng] có một người 
Sa-ma-ri”. 
 Người Do thái và người Samari rất ghét nhau. Người Do thái đã 
xem người Samari là lai căng, giống như một nhóm thờ lạy hình 
tượng, và người Samari thì xem khinh người Do thái. Và Chúa Giêxu 
phán: 
 “ Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó 
thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị 
thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, 
mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơniê đưa cho chủ quán, dặn 
rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả”. 
 Quả là một sự bày tỏ đẹp đẽ và thuyết phục. Một thầy tế lễ đi 
ngang qua, một người Lêvi đi ngang qua, và ở tại điểm nầy độc giả 
cảm thấy thất vọng với cách xử sự của hàng giáo phẩm. Nhưng 
chúng ta phải thông cảm với họ. Phải tỏ ra không thiên vị, ít nhất có 
hai tình trạng khó xử mà họ phải đối diện. Thứ nhứt, thầy tế lễ và 
người Lêvi phải bận tâm đến sự an ninh theo đời nầy của họ. Hãy 
lưu ý hai người nầy đều đi có một mình. Khi họ đi qua, và nhìn thấy 
người kia nằm dở sống dở chết, có lẽ họ rất sợ hãi và cảm thấy cần 
phải đi mau hơn để tránh né một số phận tương tự. Thứ hai, họ 
cũng bận lo cho việc giữ lấy tình trạng thanh sạch của họ nữa. 
Môise đã viết trong Dân số ký 19.11: 
 “Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong bảy 
ngày” . 
 Hai người nầy, không biết người bị nạn còn sống hay không, vì 
thếõ không muốn đến gần, vì nếu họ rờ đến người ấy, họ sẽ bị coi là 
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ô uế trong bảy ngày. Vì hai người nầy rất có lòng lo đến sự an ninh 
theo đời nầy và lo đến sự thanh sạch thuộc linh của họ nữa, họ 
không dám chìa tay ra giúp đỡ người nầy trong tình yêu thương, 
nhưng người Samari đã dám làm như thế. 
 Người Samari bước đến, nhìn thấy con người đang lâm nạn, đã 
động lòng thương xót ông ta. Muốn có băng để băng bó, ông ta phải 
xé áo xống mình ra làm nhiều phần. Ông đã lấy dầu, đổ nó ra trên 
sợi băng, rồi đắp vào vết thương của người kia để xoa dịu 
chúng. Rồi ông dùng rượu như một thuốc tẩy trùng cho các vết 
thương của người nầy. Rồi ông đỡ người ấy dậy đặt trên lưng 
lừa của mình, một hành động khá can đảm. Đối với một người 
Samari khi đỡ một người Do thái dở sống dở chết đến một nhà 
quán, là tự trói buộc vào sự hiểu lầm. Có người trông thấy sự việc 
nầy và lấy làm lạ, người Samari nầy đã làm gì đối với anh bạn Do 
thái của chúng ta đây? Hành động nầy phải có một sự can đảm lớn 
lắm. Ông ta đưa người tới nhà quán, chăm sóc người, rồi để lại 
cho chủ quán hai miếng bạc, với số lượng tương đương hai 
ngày công dành cho một công nhân bình thường. Trong thời của 
Chúa Giêxu, số tiền nầy sẽ trả cho khoảng 24 đêm ở nhà quán, 
khoảng một tháng. Người nầy đã trả đủ hai ngày công. Ông ta trả 
tiền trọ 24 ngày vào ngày Lễ Nhà Quán ở Giêrusalem và Giêricô. 
  Đây là một trong những cách bày tỏ đẹp đẽ và thuyết phục nhất 
của tình yêu thương, tính rời rộng và lòng thương xót trong Kinh 
thánh. Khi Chúa Giêxu kể lại câu chuyện nầy, khán thính giả đã kinh 
ngạc khi nhìn thấy một người Samari sống bằng tình yêu nầy. 
 Kế đó Chúa Giêxu hỏi: 
  “Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị 
cướp?” 
 Ai là lân cận biết yêu thương, đối xử tốt lành? Trong câu 37, 
hãy lưu ý rằng nhà thần học Do thái không thể tự mình thốt ra 
chữ Samari được. Ông ta chỉ đáp: 
 “Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người”. 
 Đúng như vậy. Người nào biết tỏ ra tình yêu thương và lòng 
thương xót chính là người lân cận thật. Không phải người Do 
thái đồng hương, mà là người Samari yêu thương. Chúa Giêxu 
khi ấy xây lại nói với nhà thần học Do thái: 
 “Hãy đi, làm theo như vậy”. 
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C. Khích lệ yêu thương kẻ lân cận mình (các câu 36-37): 
“Hãy đi, làm theo như vậy”. Yêu bất kỳ ai và mọi người 

đang trong cảnh có cần. Đức Chúa Giêxu Christ phán cũng một 
thể ấy với chúng ta. Trong thì giờ còn lại, tôi muốn chia sẻ năm 
bước làm thể nào tôi và quí vị có thể bắt đầu yêu thương người lân 
cận như mình. Hãy suy nghĩ về điều đó! Quí vị làm trọn hết thảy luật 
pháp của Đức Chúa Trời nếu quí vị biết kính sợ Đức Chúa Trời và 
yêu thương người lân cận như mình. Chúng ta sẽ tìm cách chu toàn 
mạng lịnh nầy. 

 
1.- Thứ nhứt, chúng ta phải nhìn nhận trách nhiệm mà mọi Cơ 
đốc nhân phải bày tỏ tình yêu cho người lân cận. Hãy đọc 
(Rô13.9-10) 
 “Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết 
người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, mà mọi điều răn khác nữa, 
bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ 
lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân 
cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp”(Roma 13.9-10). 
 Cho dù chúng ta không thể giữ được trọn vẹn mạng lịnh nầy, 
chúng ta phải có bổn phận kính sợ Đức Chúa Trời và yêu 
thương người lân cận chúng ta như mình. Đó là trách nhiệm 
của chúng ta. Yêu thương kẻ lân cận như mình có nghĩa gì? Nó 
có nghĩa là phải sống một đời sống không có thành kiến, xem 
người khác tương đương với mình bằng ánh mắt của Đức 
Chúa Trời.  
 
2.- Thứ hai, thêm vào việc nhận biết trách nhiệm ấy, chúng ta 
phải hiểu rõ sự khó khăn của việc chu toàn mạng lịnh nầy, phải 
yêu kẻ lân cận như mình. Sống một đời sống không có thành kiến 
thì có phạm vi rộng rãi hơn thích ai đó dù là chủng tộc nào. Đó là 
sống mà không coi mình là siêu việt hơn những kẻ sống chung 
quanh mình. Hết thảy chúng ta  đang cố gắng làm cho cho mình 
siêu việt theo cách nào đó đối với những người đang sinh sống 
quanh chúng ta. Dù là thành công về tài chánh hay thành đạt về văn 
hoá giáo dục, dù là bề ngoài hoặc qua cách dạy con cái của mình, 
chúng ta tìm cách làm cho mình cao cả hơn những người sống 
quanh chúng ta. Tôi không nói rằng mọi khả năng của chúng ta 
trong một lãnh vực nào đó có xuất sắc hơn, nhưng chúng ta đừng 
nghĩ mình là cao siêu hơn bất kỳ một người nào khác. Thật là khó 
sống theo cách thức nầy lắm, phải dành ra thì giờ và tiền bạc của 
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quí vị; hiếm khi đời sống của quí vị được đầy dẫy với vui mừng và 
hạnh phúc khi quí vị sống theo cách hy sinh. Hãy chú ý Người 
Samari Nhơn Lành đã bỏ ra tiền bạc và thì giờ của ông ta. Chẳng có 
một chỗ nào kể lại người Do thái kia đã thốt lên lời cảm ơn. Chúng 
ta cũng không được thuật cho biết người Samari có nhận được điều 
gì tốt lành từ nơi người bị nạn. Ông ta đã sống và yêu thương theo 
cách hy sinh, và ông ta hiểu rõ làm như thế quả là điều rất khó làm. 
 
3.- Thứ ba, nếu ông ta thành thật, nhà thần học Do thái nầy phải 
nhìn nhận từ trong lòng rằng ông ta không phải là một người 
láng giềng tốt. Ông ta không giữ điều răn. Và nếu ông ta không giữ 
được điều răn, thì có nghĩa là: ông ta là tội nhân cần đến một Cứu 
Chúa. Cách đây bốn hay năm năm tôi có đọc câu chuyện nầy và 
thực sự bắt đầu suy nghĩ về nó. Tôi suy gẫm hết ngày nầy qua ngày 
khác. Làm sao tôi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao tôi có thể yêu 
thương người lân cận như mình được? Làm sao tôi tuân giữ được 
hết mọi luật lệ của Đức Chúa Trời? Khi tôi suy gẫm làm sao mình có 
thể làm được như thế, tôi thấy mình như bị chiều sâu tội lỗi vây phủ 
lấy. Thời gian trôi qua, tôi đã sống một đời sống đượm màu thành 
kiến. Khi tôi đi ngang qua ai đó trong hoàn cảnh có cần, tôi thấy 
mình như cao lớn hẳn lên và nghĩ rằng mình quan trọng đặc biệt 
lắm. Khi chúng ta tìm cách thực hiện mạng lịnh nầy chúng ta sẽ 
khám phá ra sự bất năng của chính chúng ta. 
 
4.- Thứ tư, chúng ta phải tìm kiếm khả năng của Đức Chúa 
Giêxu Christ. Chúng ta công nhận mình là hạng tội nhân không 
thể thực hiện luật pháp nầy. Nhà thần học người Do thái  đạt tới 
mức nhận biết nầy. Ông ta không phải là một người làng giềng tốt. 
Làm sao ông ta hưởng được sự sống đời đời chứ? Chúng ta cần tới 
Đấng làm trọn luật pháp. Chúng ta cần phải biết rõ Đấng đã tuân 
giữ luật pháp một cách trọn vẹn. Thân Vị đó chính là Đức Chúa 
Giêxu Christ. Trong Roma 10.4 Phaolô viết: 
 “vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp…”. 
 Trong tiếng Hy lạp chữ “cuối cùng” là chữ telos, có nghĩa là 
tiêu điểm, sự ứng nghiệm. Đấng Christ đã làm ứng nghiệm luật 
pháp, vì vậy khi quí vị tiếp nhận Ngài bởi đức tin và đem đời sống 
quí vị đầu phục Ngài, trong ánh mắt của Đức Chúa Trời quí vị là một 
người đã làm trọn luật pháp. 
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5.- Thứ năm, chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh ban cho 
chúng ta sự khôn ngoan trong lãnh vực nầy. Khi quí vị tiếp nhận 
Đức Chúa Giêxu Christ, Đức Thánh Linh liền đến ngự trong đời 
sống của quí vị. Chỉ ngay thời điểm đó chúng ta bắt đầu hiểu phải 
tuân theo luật pháp nầy bằng cách nào. Quí vị không thể kính sợ 
Đức Chúa Trời cho tới chừng nào quí vị công nhận chiều sâu tội lỗi 
mình và tình yêu kỳ diệu của sự Đấng Christ hy sinh trên thập tự 
giá. Chỉ khi đó quí vị sẽ hiểu yêu kẻ lân cận như mình là thể nào. 
Quí vị không thể làm được như thế nếu không có sự kính sợ Đức 
Chúa Trời hết lòng hết linh hồn và trí khôn được. Đức Thánh Linh 
điều khiển chúng ta bằng cách nào hay khi nào chúng ta sẽ bày tỏ 
ra tình yêu nầy. 
 
Kết luận: 
Một trong những kinh nghiệm rắc rối nhất của tôi đã xảy ra một sáng 
kia khoảng từ 6 đến 7 giờ khi tôi đi bộ qua trạm xe lửa ở Calcutta, 
Ấn độ. Tôi thấy hàng trăm, hàng trăm người nam, nữ và trẻ em đã 
qua đêm ở đó. Đối với một số người, đây là một chỗ ngủ rất kỳ diệu. 
Nếu họ không có mặt sớm được, họ phải ngủ qua đêm ngoài trời ở 
đó. Khi tôi đi qua trạm rất sớm sáng hôm ấy, tấm lòng tôi rối tung 
lên. Tôi đã nhìn thấy nhu cầu vô số ở quanh tôi, và tôi cứ tiếp tục 
hỏi, lạy Chúa, con sẽ làm gì đây? Mọi nhu cần nầy. Thậm chí tôi 
không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Cũng chính tư tưởng ấy, dù 
cách nào đi nữa, thoạt đến qua lý trí chúng ta khi chúng ta lấy làm lạ 
phải yêu kẻ lân cận như mình bằng cách nào!?! Có quá nhiều nhu 
cầu. Hãy mở tờ báo ra và quí vị sẽ nhìn thấy nhu cầu, nhu cầu, và 
nhu cầu. Hãy xem tin tức qua TV buổi tối và nhìn thấy nhu cầu cấp 
bách ở khắp mọi nơi trên thế giới ngay. Nó bao phủ đến nỗi chúng 
ta tưởng mình đã què quặt và không thể làm chi được. Đấy là chỗ 
mà Đức Thánh Linh phải ngự đến để dạy dỗ chúng ta, lèo lái chúng 
ta, rồi hướng dẫn chúng ta chạm đến những người ấy với tình yêu 
của Cứu Chúa. Quí vị không thể thoả mãn từng nhu cầu, nhưng quí 
vị có thể trở thành một Người Samari Nhơn Lành cho những người 
mà Chúa sẽ dẫn quí vị chạm đến họ bằng tình yêu thương.         
       Jill Jones đã tin Chúa dẫn dắt cô ra đi và chạm đến những ai 
sống trong ngôi nhà đó với một tai tiếng xấu. Cô đã đi tới đó, cô đã 
hỏi người mẹ: “Tôi có thể đưa bà đến nhà thờ không?” Người mẹ sẽ 
không tự mình đi đâu, người cha cũng vậy, nhưng cô nói: “Quí vị có 
thể đem con cái theo với một điều kiện: quí vị cần dậy sớm vào 
sáng Chúa nhật để tắm rửa và sửa soạn cho chúng để  sẵn sàng đi 
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nhà nhà thờ”. Chín đứa con – bẩn thỉu, đầy cáu ghét, quần áo luộm 
thuộm, và Jill nói: “Tôi sẽ làm điều đó cho”. Hết Chúa nhật nầy đến 
Chúa nhật khác Jill  mặc quần áo đẹp nhất trong ngày Chúa nhật rồi 
đi đến ngôi nhà đó giúp tắm rửa và sửa soạn cho mấy đứa trẻ quí 
báu ấy. Khi cô lo xong việc, quần áo của cô lắm lem và dính đầy bụi 
đất, thế mà khi cô đến nhà thờ, tấm lòng của cô õ được khích lệ vì 
cô biết rõ, theo cách của mình, cô là một người Samari Nhơn Lành. 
Cô biết rõ mấy đứa trẻ nầy sẽ nghe được về Đức Chúa Giêxu 
Christ, Ngài sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng trắng hơn tuyết. 
 
Ứng dụng: 
 
Quí vị có thể trở thành người Samari Nhơn Lành. Chúa Giêxu 
không yêu cầu quí vị phải thoả mãn từng nhu cầu. Nhưng Ngài 
yêu cầu quí vị phải có một thái độ sẵn lòng, một sự sẵn lòng để cho 
Đức Thánh Linh hướng dẫn, hầu cho quí vị có thể yêu kẻ lân cận 
như mình khi quí vị nhìn xem tha nhân qua ánh mắt của Cứu Chúa, 
và khi Đức Thánh Linh dẫn dắt, hãy chạm đến những người ở 
quanh quí vị với tình yêu của Cứu Chúa. 
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Bài 4 
 

GIẢNG DẠY THEO ĐỀ TÀI 
 
 
MỤC ĐÍCH: 
Trang bị cho cấp lãnh đạo Cơ đốc sự hiểu biết cơ bản về việc Giảng 
theo đề tài. 
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Khái niệm một sứ điệp theo đề tài. 
 2. Hiểu biết về các nguyên tắc nghiên cứu cơ bản. 
 3. Phác họa cơ bản về việc soạn một sứ điệp theo đề tài. 
   4. Hiểu biết về 5 nguồn đề tài đề xuất cho việc xây dựng các sứ 
điệp theo đề tài. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 Sử dụng phương pháp giảng/dạy theo đề tài có một số  ích 
lợi: 
 
1. Có nhiều đề tài đa dạng phù hợp với sở thích của người nghe. 
2. Tập trung sự chú ý vào một đề tài hay lẽ đạo từ vài phân  đoạn 

hay câu gốc khác nhau. 
3. Một phương tiện đáp ứng nhiều vấn đề khác nhau phát sinh trong 
Hội thánh. 
 
 
I.- ĐỊNH NGHĨA SỰ  GIẢNG/DẠY THEO ĐỀ TÀI: 
 
 Giảng theo đề tài là sự giải thích và ứng dụng cho cá nhân từ một 
đề tài rút ra từ Kinh thánh. Một lần nữa, điểm khác biệt chính nằm 
giữa cách rao giảng theo kiểu giải thích và theo kiểu đề tài ở chỗ 
chúng ta bắt đầu – giảng theo kiểu giải thích bắt đầu với một phân 
đoạn Kinh thánh, trong khi đó giảng theo đề tài sử dụng phương 
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pháp quy nạp bắt đầu bằng một đề tài và tìm một phân đoạn thích 
ứng trong Kinh thánh rồi ứng dụng nó vào cuộc sống. 
 
 LƯU Ý: Quí vị nên tìm cách sử dụng một phân đoạn chính, nhưng 
không được nhiều hơn năm phân đoạn khác nhau trong một bài 
giảng theo đề tài. 
 
II.- CÁC NGUYÊN TẮC NGHIÊN CỨ CƠ BẢN: 
 
LƯU Ý:  Loại bài giảng theo đề tài có thể đa dạng không bao 
giờ dứt. Quí vị  sẽ có một bài giảng theo đề tài theo nhiều hình 
thức khác nhau; nhưng ở đây chúng ta sẽ tập trung vào việc làm thế 
nào phát triển một bài giảng theo đề tài sử dụng cùng các nguyên 
tắc chúng ta đã sử dụng cho một bài giảng kiểu giải thích. 
 Các bước sau đây có thể giúp cho quí vị sửa soạn một bài giảng 
theo đề tài. 
 
 A. Quan sát. 
    Trước tiên, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Phân đoạn Kinh thánh nói 

cái gì?” Những câu hỏi sau đây sẽ giúp quí vị trả lời câu hỏi đó. 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? Các 

phân đoạn khác trong Kinh thánh  có quan điểm tương tự 
không? 

  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 

  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự cố khác diễn ra cùng 
lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 

  4. Các sự cố đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự cố có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 

  5. Các sự cố đã diễn ra như thế nào? 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự cố nào 

diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể 
không rõ ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà 
quí vị có thể xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra 
những câu trả lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống 
dành sẵn trên giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử 
dụng trong việc xây dựng sứ điệp của quí vị. 
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Chúng ta sẽ trả lời loại câu hỏi Quan sát cho một nghiên cứu 
theo đề tài sử dụng Châm ngôn 29.22; Êphêsô 4.26, 27; Giacơ 
1.19-20. 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT 
 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 
Các phân đoạn khác trong Kinh thánh  có quan điểm tương tự 
không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  3./ Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự việc khác diễn ra 
cùng lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  4. Các sự việc đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự việc có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  5. Các sự việc đã diễn ra như thế nào? 
…………………………………………………………………………… 
 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự việc nào 
diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 B. Ứng dụng: 

 Kế đó, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Tôi phải làm gì để đáp ứng lại 
điều phân đoạn Kinh thánh đang nói tới?” Làm như vậy sẽ giúp 
cho người nghe biết vâng theo Đức Chúa Trời và sứ điệp của 

31



         64 

Ngài. Khi quí vị trả lời những câu hỏi sau đây, phần ứng dụng phù 
hợp nhất sẽ trở nên rõ ràng: 

  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
  4. Có những lời hứa nào để tôi đòi hỏi không? 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 
 
 ** Phải biết chắc quí vị đang chú trọng vào ý niệm chính trong 
từng bài giảng. Ý niệm chính ấy sẽ có rất nhiều ứng dụng. 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể 
không rõ ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà 
quí vị có thể xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra 
những câu trả lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống 
dành sẵn trên giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử 
dụng trong việc xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 
Kế tiếp chúng ta sẽ trả lời loại câu hỏi Ứng Dụng sử dụng 
Châm ngôn 29.22; Êphêsô 4.26-27; Giacơ 1.19-20. 
 

Đưa ra những câu hỏi ỨNG DỤNG 
 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
  4. Có những lời hứa nào để tôi đòi hỏi không? 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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III.- PHÁC THẢO CƠ BẢN CỦA SỨ ĐIỆP: 
 
 Quí vị có thể làm theo các bước sau đây để sửa soạn một bài 

giảng theo đề tài: 
 
 A. Chọn một (hay nhiều) phân đoạn Kinh thánh. 
  1. Không được nhiều hơn 5 phân đoạn khác nhau. 
  2. Đọc (nhiều) phân đoạn vài lần. 
  3. Áp dụng hai bước đã học ở trên. 
  4. Khi quí vị xem xét phần ứng dụng, hãy suy nghĩ đâu là ý 

chính. 
 
 B. Sửa soạn một bố cục (một trường hợp được cung ứng trong 

bài học nầy). 
  Một bố cục là cấu trúc hai hay năm điểm mà quí vị rút ra từ (các) 

phân đoạn quí vị đã nghiên cứu và các phần quan sát quí vị đã 
thực hiện. 

  1. Xác định ý chính của phân đoạn. 
  2. Xác định các điểm phụ của phân đoạn (2-5 điểm phụ cho một 

sứ điệp). 
  3. Phát triển chi tiết từ câu gốc cho từng điểm. 
  4. Xét bố cục cho rõ ràng. 
  5. Phải biết chắc bố cục theo đúng phân đoạn Kinh thánh. 
 
 C. Sửa soạn phần giới thiệu. 
 Phần giới thiệu là phần khởi dẫn hay bản đồ xuyên suốt sứ điệp. 

Các phần giới thiệu sẽ đạt được những chi tiết sau đây: 
   
  1. Gây sự chú ý vào mạng lịnh. 
  2. Xác định nhu cầu của khán thính giả. 
  3. Nói cho người nghe biết mọi điều quí vị dự tính phải đạt được 

và quí vị dự tính đạt được nó bằng cách nào. 
 
 D. Sửa soạn phần kết luận. 
  Phần kết luận tóm tắt và giải thích cách ứng dụng đặc biệt một 
sứ điệp. Những lời kết luận sẽ thực hiện hoàn hảo các phần sau 
đây: 
  1. Tóm tắt để người nghe hiểu rõ ràng mục đích của quí vị. 
  2.  Khẳng định lẽ thật đã truyền vào tâm trí của người nghe.     
  3.  Đòi hỏi đáp ứng cá nhân đối với lẽ thật đã được giảng/dạy.  
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 Hãy đọc trường hợp sau đây nói tới các bước đã nghiên cứu ở 
trên về phác thảo cơ bản của sứ điệp: 
  1. Sửa soạn bố cục 
  2. Sửa soạn phần giới thiệu 
  3. Sửa soạn phần kết luận 
 (Châm ngôn 29.22; Êphêsô 4.26, 27; Giacơ 1.19, 20). 
 
 Bố cục: 
 Ý chính: Chúng ta phải xử lý thích ứng cơn giận của mình. 
  I.- Giận dữ – Gây ra mối bất đồng và tội lỗi; (Châm ngôn 29.22).  
   II.-  Giận dữ – Cung ứng một vị trí cho ma quỉ; (Êphêsô 4.27). 
  III.- Giận dữ – Hủy diệt sự sống công bình; (Giacơ 1.20). 
 
 Phần giới thiệu: 

1. Điều gì khiến cho quí vị giận dữ? 
2. Cơn giận có gây thiệt hại cho quí vị. Gia đình của quí vị/xã hội 

của quí vị không? 
3. Giận có nên không? (Mác 11.15-16). 

 
 Phần kết luận: 

1. Biết rõ những thân hữu của mình – hãy tránh cơn giận. 
2. Bước đi trong sự vâng phục – xử lý hàng ngày với cơn giận. 
3. Sống công bình – đừng để cho cơn giận gây hại cho quí vị. 

 
IV.- NĂM NGUỒN ĐỀ TÀI CHO VIỆC GIẢNG/DẠY THEO ĐỀ TÀI: 
 
 A. Về tiểu sử – nghiên cứu đời sống của một nhân vật trong 

Kinh thánh. 
  1. Áp-ra-ham; Sáng thế ký 17.17-19; Roma 4.18-19; Hêbơrơ 

11.8-12 
  2. Đa-vít; I Samuên 16.13; Giăng 7.42; CVCSĐ 13.21-22 
 
   Bố cục sau đây về Ápraham cung ứng một trường hợp bố 

cục Bài Giảng Theo Đề Tài dựa trên nghiên cứu về Tiểu Sử: 
 

Quan Sát cuộc đời của Áp-ra-ham 
 Ý chính: Đức Chúa Trời thành tín làm ứng nghiệm mọi lời hứa của 

Ngài khi chúng ta có đức tin. 
 I. Đức Chúa Trời lập một lời hứa; Sáng thế ký 17.17-19 
 II. Ápraham tin; Roma 4.18-19 
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 III. Đức Chúa Trời hành động; Hêbơrơ 11.8-12 
 
 B. Về lẽ đạo – nghiên cứu một lẽ đạo đặc biệt từ Kinh thánh. 

1. Tội lỗi; Roma 3.23; 6.23; 8.1-2 
2. Đức Thánh Linh; Giăng 14.26; 15.26; Roma 8.26 

 
  Bố cục sau đây về Tội lỗi cung ứng một trường hợp 
bố cục của Bài Giảng Theo Đề Tài dựa trên nghiên cứu về Lẽ 
Đạo: 

 
Ba phương diện của tội lỗi  

 
 Ý chính: Mỗi một người chúng ta đều cần một Cứu Chúa để giải 

cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. 
 
 I.- Tội lỗi tác động mọi người; Roma 3.23 
 II.- Tội lỗi đem lại sự chết; Roma 6.23 
 III.- Tội lỗi đem lại sự nô lệ; Roma 8.1-2 
 
 C. Ngôi Lời  -  nghiên cứu ý nghĩa của một lời nói bằng cách xem 

xét những lần sử dụng khác nhau. 
1.  Hy vọng; Thi thiên 62.5; Roma 5.5; I Phierơ 1.3 
2.  Đau khổ; Gióp 17.7; Giăng 16.20 

 
 Bố cục sau đây về Tội lỗi cung ứng một trường hợp bố cục Bài 

Giảng Theo Đề Tài dựa trên nghiên cứu về  Ngôi Lời: 
 

Xem xét hy vọng của Cơ đốc nhân  
 Ý chính: Cơ đốc nhân có nguồn hy vọng tối hậu 
 I. Hy vọng của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời; Thi thiên 52.5 
 II. Hy vọng của chúng ta không thất bại; (Roma 5.5 
 III. Hy vọng của chúng ta sống động; I Phierơ 1.3 
 
 D. Những ngày lễ đặc biệt – nghiên cứu một sự cố ứng dụng cho 

ngày lễ đặc biệt ấy. 
1. Lễ Giáng sinh – sự giáng sinh của Đức Chúa Giêxu Christ; 

Mathiơ 1.21-23; 2.6 
2. Lễ Phục sinh – sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ; Luca 

24.1-8; I Côrinhtô 15.20-28 
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  Bố cục sau đây về sự sống lại của Đấng Christ cung ứng một 
trường hợp bố cục Bài Giảng Theo Đề Tài về ngày lễ đặc biệt (Lễ 
Phục sinh ). 
 

Sự sống lại của Đấng Christ  
  Ý chính: Sự thật về sự sống lại cung ứng cho chúng ta lòng  

tin cậy nơi Đấng Christ. 
  I.   Đấng Christ – Đã sống lại theo lời Ngài đã hứa; Luca 24.1-8 
  II. Đấng Christ – Đã sống lại đánh bại sự chết; I Côrinhtô 15.20-28 
 
 E. Đời sống Cơ đốc thực tế – nghiên cứu mọi vấn đề con người 

gặp gỡ hàng ngày. 
1. Kỷ luật con cái; Phục truyền luật lệ ký 21.18; Êphêsô 6.1; I 

Timôthê 3.12 
2. Hiếu kính cha mẹ; Xuất Êdíptô ký 20.12; I Timôthê 5.4 

 
  Bố cục sau đây về Sự Hiếu Kính Cha Mẹ cung ứng một trường 
hợp bố cục Bài Giảng Theo Đề Tài về Đời sống Cơ đốc nhân. 
 

Hiếu Kính Cha Mẹ 
  Ý chính: Chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ của mình. 
 I. Hiếu kính cha mẹ – Đức Chúa Trời đòi hỏi; Xuất Êdíptô ký 

20.12 
II.  Hiếu kính cha mẹ – Làm đẹp lòng Đức Chúa Trời; I Timôthê 5.4 
 
Phân công: 
  Đọc Mathiơ 6.9-10 
 Sử dụng các nguyên tắc và kỷ năng nghiên cứu đã học trong Bài 
4, hoàn tất phần phân công trong Phụ lục 4. Đề tài là Sự hiểu biết ý 
muốn của Đức Chúa Trời. Giữ bài nầy để lần tới chúng ta có thể 
cùng nhau ôn lại.  
 
Ôn lại những câu hỏi: 
 
1. Định nghĩa Giảng theo đề tài. 
 
 
2. Hãy liệt kê ra các nguyên tắc nghiên cứu cơ bản cần phải sử 
dụng trong khi sửa soạn sứ điệp theo đề tài. 
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3. Hãy liệt kê ra phác thảo cơ bản về một sứ điệp theo đề tài. 
 
 
4. Hãy liệt kê ra những đa dạng của việc giảng theo đề tài. 
 
 Phụ lục 4 
 Tài liệu nầy được soạn thảo để giúp quí vị thực hành những gì quí 
vị đã học qua. Hãy hoàn tất phần phân công nầy và chuyển nó cho 
lớp kế. Chúng tôi sẽ ôn lại phần hành của quí vị cùng với quí vị.  
 
I. Phân đoạn Kinh thánh: 
 Mathiơ 6.9-10 
 A. Quan sát. 
  Có hai bước cơ bản cho việc nghiên cứu và sửa soạn bài giảng 
theo đề tài. 
   Thứ nhứt, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Phân đoạn Kinh thánh 
đang nói cái gì vậy?” Những câu hỏi sau đây sẽ giúp quí vị trả 
lời câu hỏi đó: 
 LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể không 
rõ ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà quí vị có 
thể xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra những câu 
trả lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống dành sẵn trên 
giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử dụng trong việc 
xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT 
 Mathiơ 6.9-10 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 
Các phân đoạn khác trong Kinh thánh  có đưa ra lời nói tương tự 
không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 
nhắc tới? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự cố khác diễn ra cùng 
lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc gì? 
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
  4./\ Các sự kiện đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự kiện có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  5. Các sự kiện đã diễn ra như thế nào? 
…………………………………………………………………………… 
 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự kiện nào 
diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 B. Ứng dụng. 
  Kế tiếp, quí vị phải trả lời câu hỏi: “Tôi cần phải làm gì khi 
đáp ứng với mọi điều phân đoạn Kinh thánh đang nói tới?” Điều 
nầy sẽ giúp cho người nghe biết vâng theo Đức Chúa Trời và sứ 
điệp của Ngài. Khi quí vị trả lời những câu hỏi sau đây, phần ứng 
dụng phù hợp sẽ trở nên rõ ràng hơn. 
 
** Phải biết chắc quí vị đang chú trọng vào ý chính trong từng bài 
giảng. Ý chính sẽ có nhiều ứng dụng khác nhau. 
 
LƯU Ý: Những câu trả lời đặc biệt cho từng câu hỏi có thể 
không rõ ràng trong từng phân đoạn. Hãy trả lời những câu mà 
quí vị có thể xác định rõ ràng. Thật là quan trọng khi quí vị viết ra 
những câu trả lời cùng mọi điều quí vị quan sát vào khoảng trống 
dành sẵn trên giấy khi quí vị nghiên cứu. Tư liệu nầy sẽ được sử 
dụng trong việc xây dựng sứ điệp của quí vị. 
 

Đưa ra những câu hỏi ỨNG DỤNG 
 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  4. Có những lời hứa nào để tôi đòi hỏi không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Bố cục 
 
Ýchính:……………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Phần giới thiệu: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Phần kết luận: 
……………………………………………………………………………. 
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Bài 5 
 

GIẢNG DẠY THEO ĐỀ TÀI 
- HIỂU BIẾT Ý CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

 
MỤC ĐÍCH: 
Giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc thực hành các bước trong việc thực 
hiện một bài giảng theo đề tài từ Mathiơ 6.9-10.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Phải trả  lời loại câu hỏi Quan Sát như thế nào. 
 2. Phải trả lời loại câu hỏi Ứng Dụng như thế nào. 
 3.Phải thực hiện một bố cục, phần giới thiệu, phần kết luận như 

thế nào. 
 
I. PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH: 
 Mathiơ 6.9-10 
 
II. QUAN SÁT: 
 

Đưa ra loại câu hỏi QUAN SÁT 
       Hãy đọc trường hợp trả lời loại câu hỏi Quan Sát sau đây: 
  1. Đề tài hay lẽ đạo gì phân đoạn Kinh thánh đang nói tới? 

Các phân đoạn khác trong Kinh thánh có quan điểm 
tương tự không? 

   Ý chỉ của Đức Chúa Trời; Giăng 6.38; Luca 22.42………… 
  2. Trong phân đoạn đó gồm những ai? Những người nào được 

nhắc tới? 
   Chúa Giêxu đang phán dạy; Cha chúng ta…………………… 
  3. Những việc nầy xảy ra khi nào? Các sự kiện khác diễn ra 

cùng lúc tác động đề tài tác giả đang trình bày là những việc 
gì? 

           Mathiơ 6.9 – Chúa Giêxu dạy các môn đồ cầu nguyện. 
………………… 
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  4. Các sự kiện đã diễn ra tại đâu? Địa điểm của các sự kiện có 
quan trọng cho sự hiểu biết chính xác hay không? 

            Mathiơ 6.9 – một phần của bài giảng trên Núi…………… 
  5. Các sự kiện đã diễn ra như thế nào? 
           
…………………………………………………………………………… 
  6. Tại sao lại cần thiết phải viết ra điều nầy? Những sự kiện nào 

diễn ra được ghi lại trong phân đoạn nầy? 
           Mathiơ 6.9 – Chúa Giêxu đang dạy các môn đồ cầu   nguyện 

…………………… 
  
III. ỨNG DỤNG: 
 

Đưa ra những câu hỏi ỨNG DỤNG 
 Hãy đọc trường hợp trả lời loại câu hỏi Ứng dụng sau đây: 
 
  1. Có những tấm gương nào cho tôi bắt chước theo không? 
   Có – theo gương cầu nguyện của Chúa Giêxu, có một thái độ 

khiến tôi phải nói: “Nguyện ý Chúa được nên”………………….  
   2. Có những mạng lịnh nào để tôi làm theo không? 
 
  3. Có tội lỗi nào tôi phải xưng ra không? 
 
  4. Có những lời hứa nào để tôi nắm lấy không? 
 
  5. Có các nguyên tắc nào cho tôi sống theo đó không? 
           Mẫu cầu nguyện (Mathiơ 6.9)……………………………… 
 
 Chúng ta sẽ xét một bố cục và một bài giảng dựa trên phân đoạn 
Kinh thánh nêu trên. 
 
Bố cục: 

Hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời  
Mathiơ 6.9-10 

 
Ý chính: Chúng ta phải có một thái độ buộc chúng ta phải nói: 

‘Nguyện ý Chúa được nên”. 
 
I. Sự trông cậy về Nước Trời  (câu 10a). 
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II. Tấm lòng tin cậy (câu 10b). 
 

A. Ba phạm trù trong ý chỉ của Đức Chúa Trời  
 

B. Tám đề nghị quyết định sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh  
 

PHỤ LỤC 5 
 

   Bài giảng đề tài Hiểu Biết Ý Chỉ của Đức Chúa Trời  
 
Giới thiệu: 
 
 Đời sống tôi sẽ được phước nếu tôi chỉ cần thêm vào đời 
sống tôi ba việc. Tôi muốn quí vị phải trả lời câu hỏi nầy trong 
đời sống của quí vị. Nếu có ba việc quí vị có thể thêm vào hay thực 
hiện cho cuộc sống của quí vị hầu khiến cho cuộc sống ấy được 
phước hơn, thì đó là những điều nào? Hãy suy nghĩ rồi viết ra 
những điều ấy. Ba việc ngày hôm nay làm cho cuộc sống quí vị 
được hạnh phúc hay ít nhất hạnh phúc hơn. Đó là những điều gì? 
Trong cuộc sống của quí vị ngày nay, quí vị có mơ tới một việc làm 
mới, một sự nghiệp mới không? Quí vị có muốn một ngôi nhà mới, 
một chiếc xe mới không? Nếu quí vị có thể thay đổi được quá khứ, 
quí vị sẽ được hạnh phúc hơn không? Có lẽ ở đây hôm nay có 
nhiều người đang suy nghĩ về bản thân mình: “Nếu tôi có người bạn 
đời mới. Nếu tôi có người chồng mới; người vợ mới, tại điểm nầy 
cuộc sống tôi sẽ được hạnh phúc đấy!” Quí vị có muốn thay đổi cái 
nhìn của quí vị để được đẹp đẽ hơn không? Quí vị có muốn khôn 
ngoan hơn, có muốn trở thành một vận động viên không? Ba việc 
mà quí vị muốn có trong cuộc sống của mình hầu làm cho quí vị 
được hạnh phúc, hay ít nhất được hạnh phúc hơn là gì?  
 Nếu quí vị hỏi tôi câu hỏi nầy khi tôi còn là một người sống độc 
thân, tôi bảo đảm một trong những câu trả lời tôi sẽ đưa ra là cuộc 
sống tôi sẽ được hạnh phúc hay ít nhất được hạnh phúc hơn nếu tôi 
có thể gặp được một người đẹp mà Chúa dành cho tôi. 
  
 Tôi nhớ rằng khi tôi còn ngồi đại học năm thứ hai, một buổi chiều 
kia nhìn thấy một cô gái tóc hoe rất đẹp, tên cô là Faith Sikkema, và 
đối với bạn bè tôi, thì cuộc đời tôi không còn như trước nữa. Tôi đã 
trông thấy người đẹp nầy, và chúng tôi cùng đi chơi trong buổi tối 
ấy. Giống như thể tấm lòng của chúng tôi ngay lập tức quyện chặt 
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vào nhau vậy. Khi chúng tôi cùng nhau phát triển mối quan hệ nầy, 
tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm lên. Tôi hãy còn nhớ nổi khó 
khăn khi chúng tôi tốt nghiệp, cô ấy lên học tại Atlanta và tôi qua 
học ở Anh quốc, thật khó nói được câu “tạm biệt” làm sao ấy. Khi 
chúng tôi nói ra lời tạm biệt, tôi in trong trí một câu nói ngắn mà tôi 
có nghe nói; tôi dám chắc quí vị cũng có nghe câu nầy rồi: “Vắng 
mặt làm cho tấm lòng càng gần gũi hơn”. Tôi rất ngạc nhiên một khi 
câu nói đó làm rung động trái tim tôi; quí vị biết đấy, câu nói ấy đã 
làm rung động trái tim tôi. Tôi càng xa cách Faith lâu chừng nào, tôi 
càng mong muốn được ở bên cô ấy càng nhiều hơn, tình yêu chúng 
tôi ngày càng lớn thêm nhiều. Tôi nghĩ nói với quí vị như thế chẳng 
có gì là lạ lắm đâu, tôi muốn cưới ngay cô gái nầy, chẳng muốn đợi 
lâu hơn nữa. Thế nhưng có một nan đề; tôi đối diện với một vấn đề 
rất khó xử, một vấn đề mà phần nhiều người trong chúng ta thường 
đối diện. Vấn đề đó là như vầy: “Làm sao tôi biết được lấy thiếu nữ 
nầy làm vợ là đúng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời?” Làm sao tôi biết 
được? Tôi đã suy nghĩ về vấn đề nầy. Tôi chưa nhìn thấy một dấu 
hiệu tia sét nào, loại sét xẹt ngang trên bầu trời ấy mà: “Jonathan 
cưới Mary” . Tôi chẳng có nhận một điện báo hay điện thoại nào đến 
từ Đức Chúa Trời bảo tôi phải cưới cô thiếu nữ trẻ đẹp nầy. Chẳng 
thấy một câu Kinh thánh nào bảo Jonathan Burnham phải cưới Faith 
Sikkema cả. Làm sao tôi biết được cưới cô thiếu nữ nầy chính là ý 
chỉ của Đức Chúa Trời? 
  
Quí vị có từng đưa ra loại thắc mắc nầy trong cuộc đời của quí vị 
chưa? Quí vị có lấy làm ngạc nhiên và thắc mắc ý chỉ của Đức Chúa 
Trời dành cho quí vị là gì không? Tôi đoán rằng ngày nay có nhiều 
người đã đối diện với nhiều quyết định rất khó khăn. Quí vị đang 
ngạc nhiên trong cuộc đời của quí vị không biết tại sao quí vị lại 
sống chúng với con người đặc biệt nầy. Trong lý trí, quí vị hỏi Đức 
Chúa Trời: “Lạy Chúa, có phải ý chỉ của Ngài là con phải bỏ đi việc 
kinh doanh nầy không?” Làm sao quí vị biết đấy là ý chỉ của Đức 
Chúa Trời dành cho quí vị phải làm theo điều quí vị đang cầu xin? 
Làm sao chúng ta quyết định đấy là ý chỉ của Đức Chúa Trời trong 
đời sống của chúng ta? 
 Lời cầu nguyện của Chúa là một trong những lời cầu nguyện đẹp 
đẽ và phổ thông nhất trong Kinh thánh. Trong những lời lẽ ấy chẳng 
có gì là thần diệu hết; mà đúng hơn, chúng ta thấy rõ đấy là một bố 
cục, một khuôn mẫu, bởi đó chúng ta có thể cầu nguyện. Khi chúng 
ta bắt đầu bài học tuần rồi chúng ta nhắm tới một trong những mệnh 
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đề quyền lực nhất trong Kinh thánh. Cha chúng ta – chữ “Cha” phát 
xuất từ mối quan hệ gia đình mật thiết nhất. Ngày nay, nếu quí vị 
nhận biết Đức Chúa Giêxu Christ là Cứu Chúa và Chúa cho cá 
nhân quí vị, quí vị có thể gọi Đức Chúa Trời là “Cha”, một người cha 
lý tưởng. Nầy các bạn ơi, khi quí vị bắt đầu nhìn thấy ý tưởng trò 
chuyện với Đức Chúa Trời, quí vị sẽ hiểu rõ mục đích của sự cầu 
nguyện không còn là cầu  xin cho cái tôi của mình nữa; mà đúng 
hơn, mục đích thực của sự cầu nguyện là phát triển một mối quan 
hệ mật thiết với người cha lý tưởng, Cha thiên thượng. Khi quí vị 
bắt đầu phát triển mối quan hệ nầy, quí vị sẽ muốn cầu nguyện 
“Nước Cha được đến và ý Cha được nên” cho xem. 
 
I. SỰ TRÔNG CẬY VỀ NƯỚC TRỜI. 
  
 Hãy cùng mở Kinh thánh với tôi ở Mathiơ 6.10. Chúa Giêxu dạy 
các môn đồ Ngài cầu nguyện với Cha chúng ta đang ở trên trời, 
danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Chúa Giêxu đang dạy 
cái gì ở đây vậy? Chúa Giêxu đang đề cập tới nước nào? Hãy xem 
Mathiơ 4.17. Hãy chú ý từ thời điểm nầy trở đi, sau khi chịu báptêm 
và chịu cám dỗ rồi, Chúa Giêxu đã dạy về sự ăn năn, vì nước trời 
đã đến gần rồi. Các bạn của tôi ơi, Chúa Giêxu đã nhấn mạnh trong 
chức vụ của Ngài, Ngài luôn  dạy về nước của Đức Chúa Trời. Tôi 
tin đây là một trong những quan niệm quan trọng nhất trong cả Kinh 
thánh. Quan niệm ấy nói gì? Nếu quí vị cầu nguyện cho Nước đó, 
nếu đây là một trong những quan niệm quan trọng nhất trong cả 
Kinh thánh, thì quan niệm ấy đang nói gì vậy?     
 Tôi suy nghĩ về mức độ quan trọng đó, xin chúng ta lui lại ít bước 
rồi có cái nhìn toàn cảnh vào lịch sử và nhìn thấy quan niệm đó phù 
hợp với lịch sử như thế nào. Lúc bắt đầu có thời gian chúng ta thấy 
có một Đấng Tạo Hoá, một Đức Chúa Trời yêu thương thế gian và 
nhân loại nầy. Tại sao vậy? Vì Ngài yêu chúng ta, và Ngài muốn có 
một mối quan hệ với con người. Xuất phát từ mối quan hệ yêu 
thương ấy Ngài đã cung ứng cho hai người đầu tiên, Ađam và Êva, 
với một từ nhỏ được gọi là tự do. Tự do – và quí vị biết rõ điều chi 
đã xảy ra với sự tự do đó. Sự tự do mà Ađam và Êva đã thưởng 
thức bị lạm dụng, rồi con người sa ngã. Họ đã phạm tội, và tội lỗi đó 
phá vỡ mối quan hệ duy nhất với Đức Chúa Trời, và các bạn tôi ơi, 
đúng là một sự cám dỗ khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở thời điểm 
nầy đã xây lưng Ngài lại đối với con người. Nhưng có phải đó là 
những gì Đức Chúa Trời đã dựng nên không? Không. Quí vị biết rõ 
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Đức Chúa Trời đã làm việc gì; Đức Chúa Trời, do tình yêu thương, 
đã bắt đầu một chương trình cứu chuộc thật tuyệt vời. Trong Cựu 
ước, lúc chương trình nầy được vén lên, có một lời hứa một ngày 
kia trong tương lai sẽ có một thời điểm khi Đức Chúa Trời cứu 
chuộc nhân loại, khi điều ác và tội lỗi sẽ bị hạ bệ, sẽ bị hủy diệt, và 
sẽ có phước hành tràn lan ở trên đất  nầy. Quí vị biết thời điểm ấy 
được gọi là gì rồi trong Cựu ước? Thời điểm ấy được gọi là Nước 
của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời tể trị đất nầy trong một thời 
gian. Kết với thời điểm ấy trong Cựu ước có một nhà lãnh đạo. Vị 
lãnh đạo nầy, Ngài sẽ khánh thành vương quốc nầy, là Đấng Mêsi, 
là Đấng Christ. Trong thời của Chúa Giêxu có các bậc cầm quyền 
người Do thái họ trông mong thời điểm Đấng Mêsi hiện đến rồi 
dựng lên nước ấy. Ồ, đúng là một suy nghĩ phước hạnh. Chúa 
Giêxu đã đến và Ngài đã phán rằng Ngài chính là Đấng Mêsi đó, và 
Ngài xưng rằng Ngài đã đem nước đó đến. Hãy nhìn xem đi nếu quí 
vị mở phân đoạn Kinh thánh ra. Có nhiều phân đoạn khác nhau, 
song trong Mathiơ 12.28, Chúa Giêxu phán: 
 

 “Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ 
quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi”.     

 
 Chúa Giêxu là Vua. Ngài là Đấng Mêsi. Ngài đã đem 

vương quốc đến. 
 

 Nhưng chúng ta gặp phải một nan đề; chúng ta gặp phải 
một vấn nạn lớn. Chính lý do đó mà người Do thái không chấp 
nhận Chúa Giêxu là Đấng Mêsi. Đâu là nan đề? Bây giờ hãy nhớ 
cùng với tôi – nước của Đức Chúa Trời giống với nước nào 
đây? Một thời kỳ hạnh phước, nơi điều ác và tội lỗi sẽ bị hủy 
diệt. Bây giờ có phải Chúa Giêxu đã đem nước ấy đến không?  
Vẫn còn có điều ác và tội lỗi trên thế giới của chúng ta hôm 
nay, có phải không? Đúng vậy, vẫn có đó. Có phải Chúa Giêxu 
đã đem nước ấy đến không? Đây là một ý rất hay, nhưng tôi 
nghĩ đó là một trong các luận cứ thần học mà chúng ta phải 
xem xét. Vì khi chúng ta bắt đầu hiểu quan điểm của người Do 
thái về nước, chúng ta bắt đầu nhìn thấy và hiểu rõ Đức Chúa 
Trời tác động thể nào trên thế giới của chúng ta ngày nay. 
Chúng ta mở lẽ thật Kinh thánh ra, tôi tin có lẽ đấy là cách để 
hiểu rõ các ân tứ của Đức Thánh Linh, thậm chí là ngày hôm 
nay. 
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 Hãy xét quan điểm của Chúa Giêxu về nước, xem trong  

Luca 13.18-19, Chúa Giêxu hỏi:  
“Vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nước Đức Chúa Trời 

giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột 
cải, người kia lấy gieo trong vườn; nó mọc lên trở nên cây cối, và 
chim trời làm ở trên nhành”. 

 
Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy hai thời kỳ phân biệt: Có một 

điểm khi Chúa Giêxu phán nước Đức Chúa Trời giống như một 
hột cải, mắt thường khó có thể nhìn thấy nó. Thế nhưng có một 
điểm khác nữa khi hột cải ấy thành ra một cây lớn. Đó là điều 
Chúa Giêxu đang giảng dạy, khi Ngài đến lần đầu tiên, giống 
như thể Ngài hiện đến và đem nước của Đức Chúa Trời đến 
giống như một hột cải thôi – quí vị khó có thể nhận ra nó được. 
Quí vị tìm kiếm nó và lấy làm lạ về mọi điều Đức Chúa Trời đang 
làm. Làm sao Nước của Đức Chúa Trời đến được, một khi điều 
ác hãy còn tràn lan như thế? Có những thời điểm, Đức Chúa 
Trời làm ra nhiều phép lạ cực kỳ, và chúng ta thấy nhiều lần 
quyền phép Ngài đã tỏ ra. Chúa Giêxu đã đem nước ấy đến – 
Ngài đã minh chứng cho nó bằng sự chết và sự sống lại của 
Ngài. Nước ấy giống như một hột cải ngày hôm nay, và hy vọng 
về một thời kỳ trong tương lai có sự hình thành vương quốc trọn 
vẹn, khi chúng ta nhìn thấy hột cải đó lớn lên hoàn toàn, như 
một cây lớn, khi điều ác bị hủy diệt, khi phước hạnh tràn lan trên 
đất, khi vương quốc của Đức Chúa Trời đến trong sự toàn hảo 
của mình. Quí vị có biết khi nào là thời kỳ đó hay không? Lúc 
Đức Chúa Giêxu Christ tái lâm. Nước thứ nhứt Ngài đem đến 
giống như một hột cải thôi, lúc Ngài tái lâm, chính là sự hoàn tất 
mỹ mãn, sự trọn vẹn của vương quốc. 

Khi Chúa Giêxu phán: “Nước Cha được đến” có ý nghĩa gì? 
Ngài đang cầu nguyện cho điều gì thế? Ngài đang dạy chúng ta 
phải cầu nguyện cho sự trông đợi Đức Chúa Trời mau đến và đem 
nước đến với sự đầy trọn của nó. Chúng ta đang hướng về phía 
trước, nhắm tới sự tái lâm của Đức Chúa Giêxu Christ. 

Ngày nay trong cuộc sống của quí vị có sự trông cậy ấy hay 
không? Quí vị có hy vọng về sự đầy trọn của Nước Trời không? Khi 
điều ác bị hủy diệt chăng? Khi Đức Chúa Trời sẽ trị vì trên đất nầy 
theo một đường lối chưa có tiền lệ chăng? Tấm lòng quí vị có mong 
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muốn như vậy không? Ồ, nguyện chúng ta cầu nguyện: “Nước Cha 
được đến!” 

 
II.- TẤM LÒNG TIN CẬY.       

 
 Nhưng Ngài còn tiếp tục, và Ngài đưa ra một câu khác giống 
như một kết nối hợp lý, Ngài phán “Ý Cha được nên”. Nầy các bạn 
tôi ơi, theo như giới hạn của quan niệm khi nhìn về tương lai, câu 
nầy rất hợp lý đấy. Khi Đức Chúa Trời ngự đến và mang lại sự trọn 
vẹn cho nước, chúng ta biết chắc rằng ý muốn Ngài lúc bấy giờ sẽ 
được thực thi cách trọn vẹn. Tuy nhiên Ngài đã thêm câu: “Ý Cha 
được nên”. Tôi tin quan niệm nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời có thể 
tác động đời sống quí vị hôm nay, trước khi có sự trọn vẹn của 
nước. Ý chỉ của Đức Chúa Trời có nghĩa gì cho đời sống quí vị hôm 
nay, và làm sao quí vị ứng dụng ý chỉ đó vào đời sống của mình? 

  
A. Ba phạm trù ý chỉ của Đức Chúa Trời  
 

Được, tôi muốn có sự thành thật ở đây. Có lẽ nhiều tháng qua tôi 
chưa bị thách thức phải bày tỏ cách diễn đạt ý chỉ của Đức Chúa 
Trời có nghĩa gì. Nầy các bạn tôi ơi, khi quí vị xem xét câu nầy: “Ý 
chỉ của Đức Chúa Trời”. Tôi tin quí vị sẽ khám phá ra rằng có ba 

phạm trù phân biệt ý chỉ Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ chúng và 
muốn khích lệ quí vị đừng phạm sai lầm không phân biệt được ba 

phạm trù nầy. Chúng rất quan trọng trong việc hiểu rõ ý chỉ của Đức 
Chúa Trời có ý nghĩa như thế nào hôm nay. 

 
Phạm trù đầu tiên về ý chỉ của Đức Chúa Trời được thấy rất rõ ràng 
trong Kinh thánh là những gì được xem là ý muốn tối cao của Đức 
Chúa Trời. Ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời nói tới chương trình 
mà Đức Chúa Trời đã tiền định trong lịch sử. Xuyên suốt Kinh thánh 
quí vị sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị trên muôn 
vật. Chẳng một điều gì xảy ra, dù tốt hay xấu, mà Đức Chúa Trời 
không điều khiển được. Chẳng có một điều gì nằm ở ngoài tầm mắt 
hay tầm tay của Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, theo một ý nghĩa rất đặc 
biệt, muôn vật đang ở dưới ý chỉ tối cao của Ngài. 
 Chúng ta cũng phải nói rằng ý chỉ tối cao nầy rất mầu nhiệm 
và có nhiều lúc không thể hiểu nổi. Chúng ta không phảilúc nào 
cũng hiểu được ý chỉ ấy. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép Satan 
có thẩm quyền như thế trong thế gian nầy? Tôi không biết. Tuy 
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nhiên, Đức Chúa Trời trong ý chỉ và sự khôn ngoan tối cao, vô hạn 
của Ngài, cho phép mọi sự nầy diễn ra, và các bạn của tôi ơi, trong 
ý chỉ tối cao của Đức Chúa Trời lắm mầu nhiệm đo,ù chúng ta có 
lòng tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị, và Ngài đã 
cho phép con người có một chút tự do. Mọi sự sẽ xảy ra theo ý 
muốn tối cao của Ngài, và thật mầu nhiệm, Đức Chúa Trời đáp ứng 
lại lời cầu nguyện của con người. Cả hai ý tưởng đều rất rõ ràng và 
được Lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ. Các bạn ơi, tôi không hiểu hết 
mọi sự, nhưng tôi biết Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị, và 
trong sự tể trị đo,ù Ngài có một chương trình mà Ngài sẽ đưa vào 
trong lịch sử. Trong đó Ngài sắp xếp lại mọi sự, và một ngày kia 
Con Ngài, là Đức Chúa Giêxu Christ, sẽ đem sự trọn vẹn lại cho 
nước. 
 Ngay khi Chúa Giêxu phán phải cầu nguyện: “Ý Cha được 
nên” là Ngài đang nói về ý chỉ tối cao của Đức Chúa Trời, có phải 
không? Không, Ngài không nói thế. Ý chỉ tối cao của Đức Chúa Trời 
luôn luôn xảy ra. Ý chỉ ấy xảy ra trên đất y như ý chỉ ấy xảy ra ở trên 
trời vậy. Đấy không phải là ý nghĩa nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời 
mà Chúa Giêxu đang nói tới đâu. Chúa Giêxu đang đề cập tới phạm 
trù thứ hai và thứ ba của ý chỉ Đức Chúa Trời. 
 Phạm trù thứ hai mà tôi tin chúng ta tìm thấy trong Lời của 
Đức Chúa Trời về ý chỉ của Đức Chúa Trời là ý muốn đạo đức của 
Ngài. Ý muốn đạo đức của Ngài, mà tôi thích gọi là ý muốn mà Đức 
Chúa Trời khao khát, nói tới, như nó đã được bày tỏ ra trong Kinh 
thánh vậy. Ý nầy dạy chúng ta phải sinh sống và phải tin như thế 
nào. Chẳng có một thắc mắc nào hết; chẳng có gì mầu nhiệm cả. 
Theo ý nầy, ý muốn của Đức Chúa Trời mà tôi muốn trình bày, đó là 
ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho từng cá nhân con người, đạt tới 
một sự hiểu biết thiết yếu về Đức Chúa Giêxu Christ. Đó là sự khát 
khao của Ngài. Hãy xem, nếu quí vị muốn, có một trường hợp như 
thế trong II Phierơ 3.9. Hãy chú ý Phierơ viết: 
 

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người 
kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, 
không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi 
người đều ăn năn”. 

 
Dưới ý chỉ đạo đức của Đức Chúa Trời, Ngài muốn mọi người đều 
tin theo Đức Chúa Giêxu Christ. 
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Có phạm trù thứ ba về ý chỉ của Đức Chúa Trời, tôi cho đó là ý chỉ 
riêng tư của Đức Chúa Trời. Điều nầy có ý nói tới chương trình sự 
sống của Đức Chúa Trời đặc biệt dành cho mỗi con người. Khi tôi 
nghiên cứu quan niệm ý chỉ của Đức Chúa Trời, tôi có tới gặp một 
số nhà truyền đạo. Họ muốn dạy rằng chẳng có một việc gì giống 
như ý chỉ riêng tư của Đức Chúa Trời. Nói như vậy là không đúng. 
Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên quí vị một cách đặc biệt. Đức Chúa 
Trời tra bàn tay của Ngài lên trên đời sống của mỗi một con người. 
Từng hơi thở mà quí vị đang thở kia, ấy là bởi ân điển của Đức 
Chúa Trời. Ngài có một chương trình đặc biệt dành cho đời sống 
của quí vị. 
 
B. Tám yếu tố xác định sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh  
 
Bây giờ, bằng cách nào quí vị nhìn biết chương trình đó? Quí vị 
bước theo ý chỉ của Đức Chúa Trời cách riêng tư như thế nào? Tôi 
không thể bảo đảm cho điều đó, nhưng hãy để tôi chia sẻ tám yếu 
tố mà tôi tin sẽ giúp đỡ được nhiều trong việc xác định ý chỉ riêng tư 
của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của quí vị. 
Trước hết, tôi tin chúng ta phải chấp nhận sự thật: Ý chỉ riêng của 
Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta chẳng có gì hấp dẫn 
hết. Bây giờ có quá nhiều giáo sư thần học không đồng ý với điều 
đó, và quí vị sẽ nghe theo những người đến nói rằng nếu quí vị tin 
theo Đức Chúa Trời, vâng theo Ngài, đời sống của quí vị sẽ đầy dẫy 
với phước hạnh, niềm vui mừng, bình an và hạnh phúc. Theo Lời 
của Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Không có một sự bảo 
đảm nào cho thấy Đức Chúa Trời không muốn quí vị chịu đựng đau 
khổ, nếm trải sự khó khăn vì cớ danh của Ngài. Quí vị có bằng lòng 
nhận lấy thái độ đó hay không? Để cho ý chỉ của Đức Chúa Trời 
thực hiện trên đời sống của chúng ta, chúng ta phải chấp nhận sự 
thật với thái độ bằng lòng rằng mọi sự sẽ không luôn dễ dàng hay 
thoải mái đâu. Hãy xem qua trường hợp về Đức Chúa Giêxu Christ 
trong mọi sự đó. Ở Mathiơ 26.39, khi Chúa Giêxu còn ở trong vườn 
Ghếtsêmanê và Ngài đã cầu nguyện: 
 

“Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! 
Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”. 

 
Nầy các bạn, Chúa Giêxu vốn biết rõ rằng Ngài sắp chịu chết trên 
thập tự giá ở đồi Gôgôtha. Cái chết nầy chẳng có gì hấp dẫn cả. 
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Ngài không muốn chết một cái chết kinh khủng về phần xác như 
vậy, và Ngài muốn Đức Chúa Trời nhìn  biết điều tấm lòng Ngài 
đang khao khát. Ngay khi ấy, Chúa Giêxu đã cầu nguyện: “Song 
không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”. 
 
Đề nghị thứ hai để xác định ý chỉ riêng của Đức Chúa Trời dành cho 
đời sống của quí vị là phải nhìn nhận mọi khả năng và khao khát 
riêng tư. Nếu Đức Chúa Trời muốn quí vị làm một việc gì đó, nếu 
Ngài kêu gọi quí vị bước vào một sứ mệnh thật đặc biệt, tất nhiên 
Ngài sẽ trang bị cho quí vị để hoàn thành phần việc đó. Ngài cũng 
sẽ ban cho quí vị một sự khát khao ở trong lòng để làm theo phần 
việc ấy. Tôi vẫn còn nhớ cha tôi hay thuật lại cho tôi nghe về chàng 
thanh niên đã đến với ông và nói: “Dave, tôi nghĩ tôi được kêu gọi 
vào chức vụ trọn thời gian vì đó là một sự hy sinh lớn lao nhất mà 
tôi có thể thực hiện trong cả cuộc đời mình, và tôi không muốn bước 
vào đấy. Vì lẽ đó, tôi sẽ làm theo ý chỉ đó”. Cha tôi đã suy nghĩ về 
sự việc rồi nói với người kia: “Tôi không nghĩ là anh sẽ bước vào 
công việc của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời không ban cho anh 
một sự khát khao muốn hoàn thành phần việc mà Ngài đã kêu gọi 
anh phải lo làm”. 
 
Thứ ba, tôi tin chúng ta sẽ nhìn tới các hoàn cảnh. Có nhiều hoàn 
cảnh trong đời sống chúng ta mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng đến. 
Nếu Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị trên muôn vật, có nghĩa 
là mọi sự xảy ra Đức Chúa Trời đều có một mục đích trong đó. Tôi 
đoán rằng nếu quí vị nhìn xem đời sống của quí vị ngay hôm nay rồi 
suy gẫm lại hai năm vừa qua, quí vị sẽ thấy cách Đức Chúa Trời đã 
đưa con người vào trong đời sống của mình. Quí vị sẽ nhìn thấy 
cách Ngài đã mở và đóng những cánh cửa cơ hội để gây dựng đời 
sống mình bằng nhiều phương thức rất đặc biệt. Các bạn ơi, chúng 
ta phải ý thức đối với mọi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. 
 
Thứ tư, chúng ta cần phải tìm kiếm lời khuyên của những Cơ đốc 
nhân trưởng thành. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêxu Christ, 
Đức Thánh Linh ngự vào trong chúng ta, và nếu một người đồng đi 
với Đức Chúa Giêxu Christ và để cho Đức Thánh Linh nắm lấy 
quyền điều khiển đời sống của mình (nam hay nữ) trong nhiều năm 
tháng, chúng ta nên hỏi thăm người ấy để có được lời khuyên trong 
mọi quyết định mà chúng ta đang đối diện. Các bạn bè tôi đang tận 
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dụng Thân Thể của Đấng Christ để có được sự khích lệ, để có mối 
tương giao, và cũng để có được tư vấn về cuộc sống.     
 
Đề nghị thứ năm để hiểu được ý chỉ của Đức Chúa Trời là phải tìm 
kiếm sự bình an trong lý trí và sự bình an trong tấm lòng. Nếu Đức 
Thánh Linh đang nắm quyền tể trị đời sống của quí vị, Ngài sẽ ban 
sự bình an hoặc Ngài sẽ không ban sự bình an theo những gì Ngài 
mong muốn quí vị phải làm. Trong đời sống của chính  
mình tôi, tôi đã đối diện với các quyết định và từ quan điểm của con 
người mà tôi biết đấy là việc mà tôi nên làm theo, và rồi chẳng có sự 
bình an trong tấm lòng. Đó là một sự hiển thị rõ ràng đấy không phải 
là điều Đức Chúa Trời muốn tôi phải làm.  
 
Ba đề nghị sau cùng là những đề nghị rất quan trọng trong hết thảy. 
 
Thứ sáu, tin cậy hoàn toàn nơi Cha thiên thượng. Khi quí vị tiếp 
nhận Chúa Giêxu và có quyền gọi Đức Chúa Trời là Cha, người cha 
lý tưởng, hãy nhớ rằng Đức Chúa Cha nầy là Cha đang nắm quyền 
tể trị trên muôn vật. Ngài đang tể trị, và vô luận quí vị phải nếm trải 
điều chi trong cuộc sống, vô luận điều chi sẽ xảy ra, vô luận quí vị 
đã làm gì, Ngài có thể hiệp mọi sự lại và tác động nó để làm ích cho 
quí vị. Hãy xem Roma 8.28 đi, lời hứa từ sứ đồ Phaolô. 
 

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu 
mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã 
định”. 

 
Đức Chúa Trời có thể nắm lấy bất kỳ hoàn cảnh nào, bất cứ trạng 
huống nào, và Ngài có thể tác động nó vì sự vinh hiển của Ngài. 
Ngài có thể bày tỏ nó ra vì Ngài biết điều chi là tốt nhất cho quí vị, 
và Ngài rất yêu thương quí vị, Ngài mong muốn quí vị phải phát triển 
một mối quan hệ với Ngài khi quí vị đang là con cái của Ngài. 
 
Bây giờ tôi muốn quí vị hãy nhìn lại ba đề mục kia, chúng sẽ làm 
cho quí vị sung sướng hơn những điều mà quí vị đã liệt kê hay ghi 
nhớ trong lý trí của mình. Đây là một lời hứa trong Kinh thánh mà 
các đề mục đó sẽ làm cho ứng nghiệm. Tôi muốn nói cho quí vị biết 
rằng không có một lời bảo đảm nào ba việc ấy sẽ xảy đến trên đời 
sống của quí vị. Nếu Đức Chúa Trời không phê chuẩn 1,2 hay 3 
trong số các việc nầy, quí vị có còn sống hạnh phúc không? Ai biết 
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trong đời sống, quí vị cần đều chi để sống hạnh phúc và thoả mãn – 
quí vị hay Đức Chúa Trời? Tôi tin chắc rằng khi nhiều Cơ đốc nhân 
cầu nguyện, về mặt cơ bản, chúng ta đang báo cho Đức Chúa Trời 
biết chúng ta đang cần gì. Nếu Đức Chúa Trời chỉ chú ý tới những 
điều tôi cần để sống hạnh phúc, khi mọi việc bày tỏ ra rồi, và tôi sẽ 
được thoả mãn. Nấy các bạn  tôi ơi, chúng ta phải tin cậy nơi Cha ở 
trên trời. Ngài đang nắm quyền tể trị. Ngài đang có sở thích tốt nhất 
của chúng ta trong trí. Ngài biết rõ chúng ta đang cần điều gì. 
 
Thứ bảy, tôi tin nếu chúng ta muốn hiểu rõ ý chỉ riêng tư của Đức 
Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta, chúng ta phải luôn luôn 
vâng theo Lời của Ngài. Chẳng có một hoàn cảnh, chẳng có một 
quyết định nào có cần để chúng ta bất tuân Lời Đức Chúa Trời mà 
vẫn sống trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nếu quí vị phạm tội, quí vị 
không thể cải thiện hoàn cảnh đó bằng cách phạm tội chống nghịch 
lại Lời của Đức Chúa Trời. Bất tuân Lời của Đức Chúa Trời không 
bao giờ là ý chỉ của Đức Chúa Trời đâu. Nếu quí vị muốn có phước 
hạnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị, cả hiện tại và 
tương lai, quí vị phải tuân theo Kinh thánh. Hãy để tôi cung ứng cho 
quí vị một trường hợp thực tế về sự việc nầy. Các nhà thống kê cho 
thấy rằng ngày nay ở Mỹ, 50% cặp hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. 
Tôi đoán rằng sẽ có nhiều người ngày nay, nếu quí vị thành thật với 
lòng mình, theo lý trí quí vị sẽ hỏi Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, có 
phải đấy là ý chỉ của Ngài dành cho tôi phải lấy người nầy không?” 
Có thể quí vị đã phạm tội để rồi phải lập gia đình; có thể quí vị 
không đồng đi với Đức Chúa Giêxu Christ khi quí vị lập gia đình; có 
thể quí vị không thực sự hiểu rõ người bạn đời của mình; và quí vị 
lấy làm lạ có phải ý chỉ Đức Chúa Trời dành cho tôi là phải ăn ở với 
người nầy hay không? Nầy các bạn tôi ơi, tôi không thể nói với quí 
vị nếu quí vị đi theo Đức Chúa Trời tới một điểm mà quí vị phải trao 
đổi lời thề. Nhưng đây là điều tôi muốn nói: từ giây phút quí vị trao 
đổi lời thề của mình, đó sẽ trở thành ý chỉ của Đức Chúa Trời dành 
cho quí vị phải kết hôn với người mà quí vị phải ăn ở với. Đó là ý chỉ 
của Đức Chúa Trời dành cho quí vị phải vâng phục, và nếu quí vị 
muốn có ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị, nếu quí 
vị muốn có ơn phước của Đức Chúa Trời trong đời sống của quí vị, 
quí vị cần phải vâng theo và để cho các nguyên tắc của Đức Chúa 
Trời hội nhập vào đời sống của quí vị và trong mối hôn nhân của quí 
vị. Vâng theo Lời của Ngài, đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời   
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Sau cùng, tôi tin chúng ta cũng phải sử dụng ý nghĩa thông thường 
khi chúng ta tìm cách quyết định ý chỉ riêng tư của Đức Chúa Trời. 
Nầy các bạn tôi ơi, có những lúc khi quí vị lướt qua bảng danh mục 
những đề nghị nầy, và quí vị vẫn còn thắc mắc vào lúc cuối ngày: 
“Lạy Chúa, đây có phải là ý chỉ của Ngài dành cho đời sống con 
không? Con vẫn chưa biết mình phải làm gì đây!” Tôi khuyên quí vị 
đừng khó chịu về cú sốc nào sẽ chịu vào buổi sáng, hoặc phải quay 
sang phải hay sang trái khi quí vị lái xe ra đường phố. Hãy sử dụng 
ý nghĩa thông thường. Đức Chúa Trời đã ban cho quí vị một lý trí – 
hãy sử dụng nó. 
 
Khi chúng ta lựa chọn, tôi muốn quay trở lại và mau mau kể lại 
trường hợp với vợ tôi. Tôi muốn ôn lại một số trong các bước nầy và 
bằng cách nào tôi đưa ra quyết định nầy. Trong lòng tôi – và tôi phải 
nói ra tôi cũng biết sự thật có trong tấm lòng của Đức Chúa Cha nữa 
– chúng ta chấp nhận nếu đấy không phải là ý chỉ của Đức Chúa 
Trời dành cho chúng ta phải lập gia đình, thì Đức Chúa Trời không 
cho phép chúng ta phải lập gia đình; chúng ta bằng lòng phân rẽ. Vô 
luận có đau đớn đến đâu, nếu chúng ta biết chắc đấy là ý chỉ của 
Đức Chúa Trời không được lấy nhau, chúng ta phải phân rẽ thôi. Tôi 
quan sát các cảnh ngộ, và mặc dù chẳng có một tia sáng nào, 
chẳng có một thắc mắc nào về quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài 
đã đem chúng ta lại với nhau. Khi Đức Thánh Linh điều khiển đời 
sống của chúng ta, tấm lòng của chúng ta dường như  kết chặt lại 
nhiều hơn nữa trong tình yêu thương. 
 
Tôi tiếp tục xem xét Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải sống 
vâng phục theo Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin tưởng Đức 
Chúa Trời, chúng ta tin cậy nơi Ngài, và chúng ta sống vâng phục 
Lời của Ngài. Bây giờ, tôi có đức tin để lập gia đình chưa? Quí vị có 
đánh cuộc không? Theo nghĩa thông thường, khi chúng ta bằng lòng 
chịu cho Đức Thánh Linh dẫn dắt, khi chúng ta tin cậy và vâng theo 
Đức Chúa Giêxu Christ, chẳng có một thắc mắc nào ở trong tâm trí 
rằng tôi sẽ kết hôn với Faith cả. Sau khi chúng tôi trao đổi lời thề và 
đeo nhẫn vào tay, tôi biết rõ mà không có thắc mắc lập gia đình với 
người bạn đời chính là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi phải yêu 
thương nàng, giống như Đấng Christ đã yêu Hội thánh và đã phó 
chính mình Ngài vì Hội thánh. Chúng ta phải sống vâng phục. 
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Phần kết luận: 
 
Nếu tôi có thể đưa ra một câu nói ngắn về việc nầy, tôi sẽ sử dụng 
một điệp khúc của bài hát mà ai cũng quen thuộc. Điệp khúc đó hát 
như sau: Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng 

phước thiêng thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời”. 
 
 
Các bạn tôi ơi, khi quí vị đồng đi với Đức Chúa Giêxu Christ, và lòng 
của quí vị là muốn ý Chúa được nên trong đời sống mình, hãy nhớ 
rằng ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời cón khó hơn là nắm lấy ý chỉ 
của Đức Chúa Trời. Nếu quí vị tin cậy, vâng lời, để cho Đức Thánh 
Linh dẫn dắt, quí vị sẽ thấy rõ rằng ra khỏi ý chỉ Đức Chúa Trời quả 
là khó lắm. 
 
Trong tấm lòng quí vị hôm nay có bằng lòng vâng theo Đức Chúa 
Giêxu Christ không? Quí vị có đối diện với hoàn cảnh khó khăn nào 
không? Quí vị códám nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha 
được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời” 
không?         
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Bài 6 
 

NHỮNG VÍ DỤ MINH HỌA 
TRONG VIỆC GIẢNG/DẠY 

 
Mục đích: 
Giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc hiểu phải lựa chọn và sử dụng 
những ví dụ minh họa như thế nào trong việc giảng/dạy.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc : 
 
 1. Định nghĩa về một ví dụ minh họa. 
 2. Hiểu biết về hai mục đích phải có những ví dụ minh hoạ trong 

việc giảng/dạy. 
 3. Những nguồn thích ứng tìm minh họa. 
 4. Hướng dẫn cách sử dụng những minh họa. 
 
I. ĐỊNH NGHĨA: 
 
 Một ví dụ minh họa là một câu nói hay câu chuyện giải thích 
phần ứng dụng chính của bài giảng. 
 
I.  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHỮNG MINH HỌA: 
 
    Những minh họa được sử dụng vì các mục đích sau đây: 
 
 A. Làm cho việc giảng/dạy thích thú hơn. 
  1. Những minh hoạ đóng vai trò như những cánh cửa sổ. 
   Chúng chiếu ánh sáng trên đề tài được rao giảng. 
  2. Những minh họa làm cho người ta thấy thích thú. 

Người ta đồng ý với lẽ thật của sứ điệp khi họ nhìn thấy lẽ 
thật ấy qua chiếc thấu kính kinh nghiệm của cuộc sống. 

  3.  Những minh hoạ làm cho người ta dễ nhớ hơn. 
   Chúa Giêxu thường sử dụng những ví dụ minh họa trong sự 

giảng/dạy của Ngài. Câu chuyện  người Samari Nhơn Lành 
là một trường hợp rõ ràng về sự sử dụng khôn khéo của 
Ngài đối với những minh họa. Chúa Giêxu đem lại sự thích 
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thú, sáng láng cho con người, và làm cho sứ điệp Ngài dễ 
nhớ hơn bằng cách thuật lại câu chuyện nầy. Ngài đã minh 
chứng mục tiêu của Ngài bằng câu chuyện nầy. 

 
(30)Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người 

từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó 
giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa 
sống nửa chết.(31)Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy 
người ấy, thì đi qua khỏi.(32)Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, 
lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. (33)Song có một người Sa-ma-ri đi 
đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; (34)bèn 
áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi 
con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. (35)Đến bữa sau, 
lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, 
nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả” (Luca 10.30-35). 

 
 B. Khiến việc giảng/dạy được thuyết phục hơn. 
 
  1. Những minh họa đem lại sự hiểu biết rõ ràng. 
   Người ta tin theo những gì họ hiểu biết. 
  2.Những minh họa khiến người ta phải suy gẫm. 

Suy gẫm dẫn người ta tới chỗ nhất trí về mặt trí khôn rồi 
sống theo sự vâng phục Kinh thánh. Giả định quí vị đang rao 
giảng phân đoạn Kinh thánh Châm ngôn 6.6-11 về đề tài 
“siêng năng”. Tư liệu sau đây sẽ đem lại sự hiểu biết và 
khiến cho khán thính giả của quí vị phải suy gẫm về nguyên 
tắc được giảng/dạy ở đây. 

 
(6)Hỡi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến; Khá xem xét cách 

ăn ở nó mà học khôn ngoan. (7)Tuy nó không có hoặc quan tướng, 
Hãy quan cai đốc, hay là quan trấn, (8)Thì nó cũng biết sắm sửa 
lương phạn mình trong lúc mùa hè, Và thâu trử vật thực nó trong khi 
mùa gặt. (9)Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? 
Bây giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? (10)Ngủ một chút, chợp mắt một 
chút, Khoanh tay nằm một chút..., (11)Thì sự nghèo khổ của ngươi 
sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người 
cầm binh khí” (Châm ngôn 6.6-11). 
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Con kiến và châu chấu 
 Trong cánh đồng kia vào một ngày mùa hè, có một con châu chấu 
đang trửng giỡn, vui vẻ lắm, nó ca hát với sự thoả lòng. Một con 
kiến đi ngang qua, nó lê bước mệt nhọc mang theo hạt bắp mà nó 
phải rê về tới tổ. Châu chấu nói: “Sao không đến tán gẫu với tớ thay 
vì mệt nhọc vất vã như thế nầy chứ?” Kiến đáp: “Tôi đang lo tích trữ 
thức ăn phòng khi mùa đông đến và anh cũng nên lo như the áđi!” 
Châu chấu đáp: “Ôi lo chi tới mùa đông lận, chúng tôi đã có nhiều 
thức ăn bây giờ rồi”. Nhưng con kiến cứ tiếp tục đi đường nó và cứ 
tiếp tục đem thức ăn về tổ. Khi mùa đông đến Châu chấu không có 
đồ ăn, và thấy mình sẽ chết đói, trong khi đó nó nhìn thấy bầy kiến 
đang phân phối mỗi ngày bắp và gạo từ những kho chứa mà chúng 
đã tích trữ vào mùa hè. Thế là Châu chấu biết ngay: 

“Chuẩn bị cho những ngày tháng có cần là tốt nhất” 
 

II. NHỮNG NGUỒN THÍCH ỨNG ĐỂ TÌM MINH HỌA: 
 
 Quí vị  rút ra những minh họa từ những nguồn sau đây: 
 

A. Sách báo: 
     1. Kinh thánh:  

Phần chú giải Kinh thánh tốt nhất chính là Kinh thánh. 
Nguyên tắc nầy được thấy có trong thơ tín của Phao-lô gửi 
cho Hội thánh  Côrinhtô. Khi đề cập tới các biến cố từ lịch sử 
của quốc gia Ysơraên, xem I Côrinhtô 10.11 

  2.  Thánh ca: 
Những bài ca thánh của Hội thánh mô tả nhiều lẽ thật trong 
Kinh thánh. Các tác giả thánh ca đã ghi lại những kinh 
nghiệm của họ khi họ viết. Issac Watts đã viết về thập tự giá 
trong bài thánh ca của ông: “Khi tôi vác cây thập tự kỳ diệu”.  
Giả định quí vị đang giảng về Thập tự giá của Đấng Christ. 
Nên tỏ ra thập tự giá làm cho người ta phải khiêm nhường , 
hãy đọc câu đầu tiên của bài hát ấy:  

          Khi tôi vác cây thập tự kỳ diệu kia, Vua vinh hiển đã chết trên 
đó 

      Tôi kể mình đã mất hết, sự kiêu ngạo nơi tôi không còn nữa. 
  3. Sách báo hiện có: 
   Những quyển sách đang lưu hành trong xứ sở của quí vị mô 

tả nhiều hoàn cảnh thực tế trong cuộc sống. Chúng chứa 
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đựng những phần mô tả mọi điều con người đang đối diện 
mỗi ngày. 

 
B. Những sự kiện đang xảy ra: 
 

  1. Báo chí: 
Báo chí tường trình hằøng ngày/hăøng tuần về các sự cố mà 
người ta đang đối diện trong cuộc sống. Sử dụng thích ứng 
thông tin nầy để khán thính giả biết rõ rằng quí vị vốn biết rõ 
mọi hoàn cảnh của họ. 

  2. Tạp chí: 
Những bài viết nhắm vào những vấn đề thực tế mà con 
người đang đối diện: đấy là những nguồn hữu hiệu nhất. 

  3. Những tai vạ trong thiên nhiên: 
   Những tai vạ trong thiên nhiên như động đất, lụt lội, hỏa 

hoạn v.v… Người ta ý thức được nổi đau khổ của con người 
và can đảm trong những biến cố đó. 

  4.  Khám phá khoa học: 
   Lãnh vực nầy gồm có những ngành như y khoa, du hành 

trong không gian, thiết bị thông tin liên lạc v.v…Mọi sự thật 
đều là lẽ thật của Đức Chúa Trời và được công nhận vàtán 
tụng. 

  5. Khám phá của ngành khảo cổ: 
   Mỗi khám phá và “khai quật” mới mẻ khẳng định tính chính 

xác của Kinh thánh. 
 

C. Những câu chuyện về con người: 
 

  1. Những câu chuyện về các Cơ đốc nhân lỗi lạc trong lịch sử 
      2.Những câu chuyện về bản thân quí vị và kinh nghiệm riêng tư 

của quí vị. Nhấn mạnh vào những gì Đức Chúa Trời đã làm 
cho quí vị thì Ngài cũng có thể làm cho người khác. 

  3.Những câu chuyện về kinh nghiệm riêng của bạn bè. 
  4. Những câu chuyện về gia đình cùng những kinh nghiệm riêng 

của quí vị. Tập trung vào sự tiếp trợ, sự hiện diện, và hoạt 
động của Ngài trong đời sống quí vị. 

  5.Những câu chuyện về kinh nghiệm của những người trong 
vòng hội chúng của quí vị. 
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III. NHỮNG HƯỚNG DẪN CHO VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG MINH 
HỌA. 

 
 Những hướng dẫn sau đây cần được áp dụng trong sự lựa 

chọn và sử dụng các minh hoạ trong việc giảng/dạy: 
 

A. Những hướng dẫn sau đây cho thấy những điều quí vị nên 
làm trong khi chọn lựa và sử dụng các minh họa: 

   
  1. Những minh hoạ phải có quan hệ với ý chính của bài giảng. 
  2. Những minh hoạ phải có thật. KHÔNG BAO GIỜ nói sai sự 

thật. 
  3. Những minh họa cá nhân: Hãy giúp cho người ta biết rõ kinh 

nghiệm của quí vị. 
  4. Những minh hoạ phải thích đáng và thực tế. Chúng giúp cho 

người ta biết áp dụng lẽ thật vào đời sống của họ. 
 
 B. Những hướng dẫn sau đây cho thấy quí vị không nên làm trong 

khi lựa chọn và sử dụng các minh họa. 
 
  1. Đừng thay đổi minh hoạ để làm cho nó phù hợp với phân 

đoạn Kinh thánh mà quí vị đang giảng/dạy. 
      2.Đừng nói dối. Nếu quí vị đưa ra một minh họa, hội chúng  sẽ 

làm theo đấy. 
  3. Đừng phóng đại khi sử dụng những minh họa. 
  4. Đừng làm cho người ta bối rối với cách sử dụng những minh 

họa. 
  5. Đừng lấy các minh hoạ từ người khác. 
 
IV. ÔN LẠI CÁC CÂU HỎI: 
 
 1. Hãy đưa ra phần định nghĩa một minh hoạ. 
 
 2. Trình bày hai mục đích về việc sử dụng những minh hoạ cho 

việc giảng/dạy. 
 
 3. Hãy liệt kê ra những nguồn minh hoạ cho việc giảng/dạy   
 
 4. Trình bày những hướng dẫn về các minh hoạ, những việc mà 

quí vị nên và không nên làm. 
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PHỤ LỤC 6: 
 
 Bài giảng ở Bài 3: “Người Samari Nhơn Lành” và bài giảng ở 
Bài 5: “Hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời” , cả hai đều chứa các 
minh hoạ. Hãy nghiên cứu hai bài giảng để nhất trí và hiểu rõ cách 
sử dụng thích ứng các minh hoạ. Hãy giữ tư liệu từ bài học nầy 
trong trí khi quí vị ôn lại các bài giảng nầy. 
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Bài 7 
 

ỨNG DỤNG - KẾT LUẬN 
TRONG VIỆC GIẢNG/DẠY 

 
MỤC ĐÍCH: 
Giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc phát triển và thực hiện phần ứng 
dụng trong việc giảng/dạy.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
  Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1.  Định nghĩa về ứng dụng. 
 2   Hiểu biết bốn mục đích dành cho phần ứng dụng. 
 3. Hiểu biết các hướng dẫn cách ứng dụng trong việc giảng/dạy. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 Phần ứng dụng trong việc giảng/dạy giúp cho người nghe 
hiểu biết rõ ràng những điều họ cần làm theo để đáp ứng lại 
những gì họ đã nghe giảng. Họ hiểu biết cách chắc chắn mọi điều 
Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Kinh thánh và họ cần phải sống 
như thế nào để đáp ứng lại những điều Ngài đã phán. 
 
I. ĐỊNH NGHĨA: 
 
Ứng dụng là phần áp dụng lẽ thật đã được giảng/dạy một cách cá 
nhân. 
 
 
II. MỤC ĐÍCH DÀNH CHO PHẦN ỨNG DỤNG: 
 
  Ứng dụng giúp cho người nghe biết “phải làm thể nào” và 

“tại sao phải làm theo”. Ứng dụng trong việc giảng/dạy đạt 
được các mục đích sau đây: 

 
A. Giải thích những thắc mắc của phân đoạn Kinh Thánh cho 

người nghe giảng. 
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    Phần tóm tắt sau đây rút ra từ sứ điệp Người Samari Nhơn 
Lành ở bài 3. Sứ điệp nầy đòi hỏi người nghe phải sẵn lòng trở 
thành Người Samari Nhơn Lành. 

   “Quí vị có thể trở thành một người Samari nhơn lành. Chúa 
Giêxu không yêu cầu quí vị phải làm thoả mãn từng nhu cầu, 
nhưng Ngài đòi hỏi quí vị phải có một thái độ sẵn lòng, một sự 
sẵn lòng để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt – để quí vị biết yêu 
thương người lân cận như mình, khi quí vị nhìn tha nhân qua 
cặp mắt của Cứu Chúa và khi Đức Thánh Linh dẫn dắt,, hãy 
chạm đến những người sống chung quanh quí vị bằng tình 
yêu của Cứu Chúa”. 

  
B. Kêu gọi người nghe đi đến bước sống vâng phục. 
 

 Bài giảng của Phierơ vào ngày lễ Ngũ Tuần đã rất có quyền 
lực để kêu gọi người ta vào sự vâng phục, hãy xem Công 
2.14- 36. Kinh thánh bình luận về các sự cố nầy. Phierơ giảng 
bài giảng đã được ghi lại trong Công 2.14-36. Phần kết luận 
của ông được ghi lại ở Công 2.36. Hãy lưu ý phần đáp ứng 
của dân sự ở Công 2.37. Kế đến,0 Phierơ kêu gọi những bước 
vâng phục đặc biệt khi ông trả lời câu hỏi đó (Công 2.38a).  

 
 C. Phải tác động, khích lệ và gây dựng dân sự thực hiện các bước 

vâng phục. 
 
      Phần kết luận trong sứ điệp về Sự Hiểu Biết Ý Chỉ Của Đức 

Chúa Trời mà chúng ta đã nghiên cứu, là một trường hợp tác 
động dân sự phải vâng lời. 

 
      “Nầy các bạn tôi ơi, khi quí vị đồng đi với Đức Chúa Giêxu 

Christ, lòng của quí vị muốn là ý Chúa được nên trong đời 
sống của mình, hãy nhớ rằng ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời 
còn khó hơn là bước vào ý chỉ của Ngài. Nếu quí vị tin cậy, 
vâng lời, chịu để cho Đức Thánh Linh dẫn dắt đời sống của 
mình,thì sẽ thấy việc ra khỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời quả là 
khó khăn thể nào. 

       “Trong lòng của quí vị hôm nay, có sẵn sàng vâng theo Đức 
Chúa Giêxu Christ không? Quí vị có đối diện với hoàn cảnh 
khó khăn nào chưa? Quí vị có dám nói: “Lạy Cha chúng tôi ở 
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trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha 
được nên, ở đất như ở trời” hay không?” 

 
III. PHẦN HƯỚNG DẪN: 
 
 Áp dụng các phần hướng dẫn sau đây để phát triển phần ứng 

dụng và hình thành phần kết luận cho việc giảng/dạy. Đây là  
bước rất quan trọng cho khán thính giả. Quí vị đang trang bị cho 
họ phải ứng dụng những gì đã được nghe. 

 
A. Phần ứng dụng có thể được đưa ra trong suốt sứ điệp, 

thường là sau một mục tiêu chính trong phân đoạn. 
 
B. Phần ứng dụng đặc biệt có hiệu quả ở phần kết luận của sứ 

điệp, đòi hỏi sự  ứngdụng một cách cá nhân lẽ thật đã được 
giảng/dạy. 

 
C. Đừng thêm ý mới vào. Đặt phần ứng dụng dựa theo những gì 

quí vị giảng dạy cho khán thính giả ở phần thân của sứ điệp. 
 
D. Làm cho phần ứng dụng thành ra rõ ràng và đặc biệt. 

 
E. Làm cho phần ứng dụng phản ảnh những điều phân đoạn Kinh 

thánh nói, không hơn không kém. 
 

F. Hình thành phần ứng dụng để khiến cho dân sự phải thay đổi, 
được vững vàng và hiểu biết thêm về niềm tin và cách ứng xử 
của họ. 

 
G. Làm cho phần ứng dụng bao quát được mọi điều cho khán 

thính giả. 
 
 H. Phải tỉnh thức đối với dân sự của quí vị. Hãy nhìn biết họ đang 

ở đâu rồi dẫn dắt họ đến chỗ mà Đức Chúa Trời muốn họ phải 
sống. Hãy dành cho họ thì giờ để lớn lên. 
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Câu Hỏi Ôn Tập: 
 
 

      1.  Hãy đưa ra phần định nghĩa về cách ứng dụng trong việc   
giảng/dạy. 

 
      2.  Hãy liệt kê ra bốn mục đích của phần ứng dụng trong việc 

giảng/dạy. 
 
  3.  Hãy liệt kê ra năm nguyên tắc hướng dẫn cách sử dụng phần 

ứng dụng trong việc giảng/dạy. 
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Bài 8: 
 

HỎI & ĐÁP  TRONG VIỆC GIẢNG/DẠY 
 

 
MỤC ĐÍCH: 
 

Cung ứng cho cấp lãnh đạo Cơ đốc một cơ hội để thảo luận 
tài liệu đã được trình bày trong việc giảng/dạy.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
1./ Một cơ hội hiểu biết rõ ràng về việc giảng/dạy. 
2./ Tận dụng tối đa việc nghiên cứu những kỹ năng tiếp thu qua   

việc chuẩn bị các sứ điệp. 
3./ Khích lệ dựa vào niềmï tin Đức Chúa Trời sẽ tôn cao và chúc 

phước cho sự giảng/dạy của họ.  
 
GIỚI THIỆU: 
 
 Phần Hỏi&Đáp nầy dành cho quí vị. Chúng tôi muốn đem tài liệu 
nầy bàn bạc với quí vị. Hãy viết ra các thắc mắc của quí vị. Hãy ghi 
chú. Chúng tôi khích lệ quí vị đưa ra nhiều câu hỏi. 
 
I. HƯỚNG DẪN: 
 
 Để cho thì giờ nầy có ích lợi, xin làm ơn làm theo những điều 
hướng dẫn liệt kê ra dưới đây: 

A. Đưa ra câu hỏi thật đặc biệt. 
B. Xin vui lòng hỏi những câu hỏi trong bài học kế chúng ta đang 

lần theo đây. 
C. Đề cập tới phần tài liệu mà thắc mắc của quí vị đang xử lý với. 
D. Hãy ghi chú, viết ra những thắc mắc mà nhiều người khác đã 

hỏi. 
E. Thắc mắc của quí vị rất quan trọng – HÃY HỎI ĐI! 

 
II. Phần Hỏi&Đáp 
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  Xin vui lòng đưa ra những câu hỏi của quí vị để chúng tôi có 
thể kiểm soát được tài liệu. Điều nầy sẽ giúp người khác ghi 
chú. 

 
A. Những thắc mắc về Bài 1  - Giới thiệu việc giảng/dạy  

 
Hỏi:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Đáp:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Hỏi:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Đáp: 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Hỏi:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Đáp: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Hỏi: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
Đáp: 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Hỏi:……………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………… 
 
Đáp:…………………………………………………………………………
………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………. 
 
Hỏi:……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Đáp:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
B. Bài 3:   Giảng /dạy theo phương pháp giải thích 
   – Người Samari nhơn lành. 
 

Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Đáp: 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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C. Bài 4:   Giảng/dạy theo đề tài. 
 
 
 

 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 

D. Bài 5:   Giảng /dạy theo đề tài 
  - Hiểu biết ý chỉ của Đức Chúa Trời. 

 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Hỏi: 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 

E. Bài 6:   Những ví dụ minh họa trong việc Giảng/dạy. 
 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Hỏi: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

F. Bài 7:   Ứng dụng/kết luận trong việc Giảng/dạy. 
 
HỎI: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Hỏi: 
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Đáp: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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