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Về tác giả Melvin Hodges  

Melvin Lyle Hodge.  Sinh năm 1909, trở về với Chúa năm 1988. 

Như cha mẹ của ông, Melvin L. Hodges đến từ Giáo Hội Giám Lý và sau 
đó đã gia nhập phong trào hội thánh Ngũ Tuần. Mặc dù không có sự đào 
tạo về thần học kinh điển, ông vẫn dấn thân vào công việc truyền giảng 
Phúc Âm từ năm 1928 

Trong quá trình chức vụ giáo sĩ truyền giáo, ông được ông Noel 
Perkins, tổng thư ký sứ mệnh truyền giáo của giáo hội Các Hội Chúng 
Đức Chúa Trời, động viên nghiên cứu quyển sách của ông Roland Allen, 
người sau này cảm hứng ông rất nhiều về quan niệm truyền giáo học của 
ông trước khi ông đến El Salvador vào năm 1936. 

Ông là người đã tái cấu trúc giáo hội Các Hội Chúng Đức Chúa Trời tại Nicaragua, biến 
đổi một giáo hội sống tùy thuộc vào sự tài trợ từ giáo hội mẹ ở Hoa Kỳ để trở thành một giáo 
hội tự lực với các nguyên lý của giáo hội, hội thánh bản xứ. 

Từ năm 1945, ông Melvin Hodges đảm nhận chức vụ tổng biên tập và quản nhiệm hành 
chánh và vùng Trung Mỹ, và cũng cùng lúc đó phục vụ tại trụ sở sứ mệnh truyền giáo tại 
Springfields, Hoa Kỳ.  Ông đã bắt đầu đào tạo lại toàn bộ nhân sự của sứ mệnh truyền giáo và 
các giáo sĩ với khải tượng các hội thánh địa phương vững mạnh theo khuôn mẫu của Tân Ước, 
được các lãnh đạo bản xứ và địa phương dẫn dắt hơn là sống lệ thuộc vào các truyền giáo hội 
ngoại quốc. 

Ông Melvin Hodges đã đảm nhận chức nhiệm sở Giám Đốc Vùng Châu Mỹ La-tin và 
Ca-ri-bê từ năm 1954 đến năm 1973. Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục phục vụ như là giáo sư khoa 
truyền giáo học tại Chủng Viện Thần Học hội Các Hội Chúng Đức Chúa Trời tại Springfields, 
tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ.  Năm 1985, ông phải rời chức vụ này vì lý do sức khỏe. 

Ảnh hưởng rõ rệt của ông Melvin Hodges trên các hội thánh thuộc về giáo hội Các Hội 
Chúng Đức Chúa Trời (Assemblies of God) đến từ sự ứng dụng quan niệm truyền giáo theo 
ông Roland Allen, và nhất là đức tin của ông về vai trò của Đức Thánh Linh trong công việc 
truyền giảng Phúc Âm và sự phát triển, tăng trưởng của hội thánh như đã được trình bày trong  
quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ.  Theo ông, đó là các yếu tố thiết yếu cho một sứ mệnh truyền 
giáo thành công của thời đương đại. 

Các tác phẩm để đời của ông là: Một Thần Học và Sứ Mệnh của Giáo Học [A Theology 
of the Church and its Mission] – 1977, và Giáo Hội – Hội Thánh bản Xứ và vị Giáo Sĩ Truyền 
Giáo – 1978 [The Indigenous Church and the Missionary] 

 

Melvin Hodges 
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MỘT HƯỚNG DẪN ĐỂ XÂY DỰNG HỘI THÁNH 
 

Thông tin thực tiễn để thiết lập các hội thánh  
trong sứ mệnh truyền giáo  

 
Melvin L. HODGES 

 
 

elvin L. HODGES, một giáo sĩ truyền giáo kỳ cựu và cũng từng nhiệm chức tổng 
thư ký cho vùng Châu Mỹ La-tin và Tây Ấn Độ - Ủy Ban Sứ Mệnh Truyền Giáo Hải 
Ngoại của Giáo Hội Các Hội Chúng của Đức Chúa Trời tại Hoa Kỳ. Ông cũng là tác 

giả của các quyển sách “Xây Dựng Giáo Hội của Ta” (Bâtir mon Eglise), “Hỗ Trợ Các Hội 
Thánh Trẻ Tăng Trưởng” (Growing Young Churches), “Sự Tăng Trưởng của Giáo Hội” 
(Church Growth) và “Sứ Mệnh Truyền giáo Cơ Đốc” (Christian Mission), cùng nhiều tác 
phẩm khác. Ông hiện là trưởng khoa truyền giáo học tại Chủng Viện Thần Học – thành phố 
Springfield, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. 
 

Giáo sư “lỗi lạc và thẩm quyền” về sự phát triển và tăng trưởng của hội thánh, ông 
Melvin L. HODGES đã chiếm được sự kính trọng cao quý nhất của mọi người với tác phẩm 
“Hội Thánh Bản Xứ” (The Indigenuous Church), sau này được tái bản lại với tựa “Hỗ Trợ Các 
Hội Thánh Trẻ Tăng Trưởng” (Growing Young Churches).  Trọng tâm của quyển sách này là 
một kế hoạch với đầy đủ chi tiết về cách xây dựng một hội thánh mới. Kế hoạch rất rõ ràng và 
đầy thuyết phục. Trong kết luận của phần giới thiệu, ông HODGES đã nói: “Căn bản của sự 
xây dựng các hội thánh chính là sự thực thi thiên chỉ, và những người thực thi thiên chỉ đó có 
được lời hứa của Đấng Christ là Ngài sẽ luôn luôn ở cùng họ, cho đến cả ngày tận thế.” 

 
Trong một thời kỳ mà nhiều người thường nói đến khuynh hướng phủ nhận một hội 

thánh hay giáo hội có một hệ thống có tổ chức hay cấu trúc, ông Hodges đã nhấn mạnh đến hội 
chúng địa phương như là một công cụ trọng yếu trong kế hoạch và quy trình của Đức Chúa 
Trời.  Ông Hodges xem hội thánh địa phương như là thiết yếu cho sự thờ phượng hữu hiệu của 
các Cơ Đốc Nhân, sự trưởng thành của họ và sự truyền giảng Phúc Âm cho những người chưa 
được cứu rỗi. 
 
 

Albert LANDIS – giáo sĩ truyền giáo ở Chile – 

M
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Mục Lục 

Lời Tựa 

Phần Giới Thiệu  

1) Xây dựng hội thánh: một công việc trọng yếu 

2) Thông điệp để xây dựng các hội thánh 

3) Đức Thánh Linh – Quyền năng để xây dựng hội thánh 

4) Người đi xây dựng hội thánh  

5) Quy trình xây dựng các hội thánh  

6) Quy trình xây dựng các hội thánh (tiếp theo) 

7) Hãy hỗ trợ và hậu thuẫn những người mới tiếp nhận đức tin 

8) Sự thiết lập hội thánh 

9) Hội thánh hành động 

10)  Các chức vụ để trường tồn  

11)  Một hội thánh cầu nguyện  

12)  Một hội thánh có kỷ luật 

13)  Sự phát triển hệ thống đào tạo các lãnh đạo  

14)  Hội thánh địa phương và hội thánh hoàn vũ 

15)  Trách nhiệm xã hội của hội thánh  

16)  Hội thánh với một sứ mệnh 

17)  Lược giải  
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“Có lẽ vấn đề lớn nhất trong chiến lược của sứ mệnh truyền giáo truyền thống thật ra 

không phải là quyết định việc xây dựng các hội thánh có trách nhiệm như là trọng tâm hay 
không, mà là làm sao xây dựng thành công các hội thánh đó.” Ông France Severn đã trình bày 
rất đúng quan điểm này trong một bài viết mang tựa đề “Làm sao xây dựng một hội thánh có 
trách nhiệm”, được giới thiệu tại một hội thảo về Sự Xây Dựng và Phát Triển các Hội Thánh tổ 
chức tại Chủng Viện Truyền Giảng Phúc Âm của Tam Vị Nhất Thể Thiên Thượng vào tháng 
6, 1970.”  

 
 
Trong quyển sách này, tôi tiếp tục một công việc đã bắt đầu trong quyển “Hội Thánh 

Bản Xứ”. Tôi đã thử nghiệm trong quyển sách này với sự giới thiệu các nền tảng của Kinh 
Thánh và cách ứng dụng thực tiễn ba (3) nguyên tắc của hội thánh bản xứ: tính độc lập, khả 
năng tự bành trướng và tính tự lực. Ở đây, tôi sẽ đi sâu vào các giai đoạn thực tế của công việc 
xây dựng hội thánh. Tôi hoàn toàn nhận thức được việc không bao giờ có thể thiết lập một cẩm 
nang về công việc xây dựng hội thánh như một quy trình có thể học hỏi và thực hành dễ dàng 
trong sáu (6) bài học! Khả năng nhận thức về sự cần thiết của một cách tiếp cận mới cho mỗi 
tình cảnh và sự vận hành không thể thiếu được của chính Đức Thánh Linh trong công việc của 
Ngài loại trừ hoàn toàn bất cứ thử nghiệm nào hướng về công thức hóa một cách máy móc 
trong công việc xây dựng hội thánh. Tuy vậy cũng có những bài học thực tiễn mà chúng ta vẫn 
có thể học được từ Kinh Thánh cũng như những kinh nghiệm chúng ta có thể chia sẻ với những 
người khác mà kết quả sẽ là sự thành công càng ngày càng lớn hơn trong công việc rất nặng 
nhọc và thách thức: sự xây dựng hội thánh. Lời cầu nguyện của tôi là mọi sự có thể được thành 
công như thế. 
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Phần Giới Thiệu 

 
ăn bản lý thuyết để tiếp tục xây dựng các hội thánh thường bị phản luận trong sự 
tranh cãi đương đại về sứ mệnh của hội thánh đối với thế giới tân thời. Một số 
người theo tư duy cực đoan cho rằng Đức Chúa Trời đã chết. Bởi lời lẽ này, họ 

muốn nói rằng Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Giáo chính thống không còn có vị trí trong thế 
giới tân thời, đương đại. Một số người khác cho rằng giáo hội đã chết. Theo họ, giáo hội 
mà chúng ta biết ngày nay chỉ sống sót trong sự vô nghĩa của mình và chẳng còn có điều gì 
hữu ích để đem đến cho con người đương đại.  
 

Với ý tưởng như trên thường kèm theo giả thuyết cho rằng Đức Chúa Trời dù đã 
vận hành qua giáo hội trong các thời đại quá khứ nhưng vẫn không bị giới hạn với giáo hội 
để thực hiện những ý định và kế hoạch của Ngài. Theo họ, Đức Chúa Trời luôn luôn vận 
hành trong lịch sử và Ngài đã dự tính một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại với những 
phong trào và biến cố bên ngoài giáo hội. Giáo hội thật sự chính là nơi sẽ có sự vận hành 
hầu chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn của loài người.  Hoan hô cách mạng! 

 
Những lập trường như thế tạo nên một không khí bất an và bối rối khi nói về tính 

hợp lệ của sứ mệnh của giáo hội như đã được thiết lập với các Cơ Đốc Nhân của những thế 
hệ trước. Có người cho rằng chúng ta không nên tìm kiếm sự cải đạo cho từng người một 
nữa mà trái ngược lại, chúng ta nên tìm cách cải thiện xã hội. Xã hội đã phạm tội đối với 
từng cá nhân con người khi cho phép những điều kiện chỉ đem đến cho con người sự thất 
bại, phá sản và thất vọng. Vì thế xã hội phải ăn năn hối cải. 

 
Chúng ta cần tạo nên một xã hội mới mà không còn có những khu ổ chuột và người 

nghèo đói, sự bốc lột nhân công và sự kỳ thị chủng tộc. 
 
Mặc dù những quan niệm như thế là cao thượng, nhưng lại không tương thích và đi 

ngược lại với sự giảng dạy của Kinh Thánh về phương thức cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 
Mục đích của quyển sách này không phải là để bảo vệ lập trường chính thống. Trong tình 
cảnh hiện tại, chúng tôi chỉ đơn giản khẳng định Kinh Thánh luôn luôn là Lời của Đức 
Chúa Trời đã ban cho con người và các Cơ Đốc Nhân cần chấp nhận quyển sách này như 
sự dẫn dắt của họ. Giáo hội mà Chúa Giê-su đã thiết lập sẽ không thể biến mất khỏi thế 
giới hiện đại vì chính Chúa Giê-su đã nói: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá 
này và cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18).  Điều này không có 
nghĩa là chúng ta cần phải bảo vệ mỗi tổ chức, hay một thái độ hay một phong trào mang 
danh xưng Cơ Đốc. Mặc dù phần lớn những gì mọi người gọi là giáo hội hay hội thánh 
ngày nay không còn nữa, nhưng chắc chắn là đối với các nhu cầu của nhân loại, giáo hội 
thật sự vẫn chưa bị loại ra khỏi nền kinh tế của Đức Chúa Trời. Giáo hội hữu hình thật ra 
thường đôi chút thấp hơn giáo hội thật của Chúa Giê-su Christ. 

C 
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Giáo hội thật không những tiếp tục hiện hữu nhưng giáo hội này có một thánh chức 

độc nhất mà chúng ta không thể tìm được bất cứ điều gì để có thể thay thế giáo hội thật. Và 
điều đó là vì chỉ có duy nhất phúc âm mới có quyền năng thiết yếu để biến đổi cá nhân mỗi 
người. Con người không hy vọng có được một thế giới tốt đẹp hơn trừ khi những người 
làm nên thế giới này biến đổi và trở nên tốt lành hơn. Như thế, mệnh lệnh thiên thượng vẫn 
là truyền giảng phúc âm để thay đổi bản tánh con người. Đó là sứ mệnh đầu tiên của giáo 
hội và đó cũng là lý do chúng tôi quan tâm đến công việc xây dựng các hội thánh. Mỗi hội 
thánh địa phương thật sự là một tế bào sống của thân thể Đấng Christ. Hội thánh này có 
quyền năng sinh sản và phát triển, bành trướng. Công việc này cần phải được tiếp tục cho 
đến ngày Đấng Christ trở lại, khi Chúa gom góp tất cả lúa mì vào trong kho của Ngài và 
đốt đi cỏ xấu (Ma-thi-ơ 13: 24–30).  Hội chúng những người được Chúa cứu chuộc lúc đó 
sẽ trở thành hạt nhân để vương quốc Đức Chúa Trời được thiết lập trên trái đất (Lu-ca 
19:17; Ma-thi-ơ 19:28; Khải Huyền 19:8, 14; 20:6). 

 
Vì thế công việc xây dựng các hội thánh là cốt lõi trong sự thực thi thiên chỉ, và 

những người nào sống cho thiên chỉ này có được lời hứa của Đấng Christ là “Ta hằng ở 
cùng các con luôn cho đến tận thế.”(Ma-thi-ơ 28:18–20). 
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1.  Xây dựng hội thánh: một ưu tiên hàng đầu. 

 
iáo hội thật chính là sự thể hiện và hiện diện của vương quốc Đức Chúa Trời. Như 
tác giả Peter Beyerhaus đã nói: “Giáo hội vừa là cộng đồng của những người 
được cứu chuộc mà cũng là cộng đồng cứu chuộc con người.” (Peter Beyerhaus & 

Henri Lefever : “Giáo Hội Có Trách Nhiệm và Sứ Mệnh Truyền Giáo Hải Ngoại [The 
Responsible Church and the Foreign Mission]” Grand Rapids, MI. : Eerdmans, 1964) trang 
110). Giáo hội là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trái đất này, phương tiện Ngài sử 
dụng để khải thị về chính Ngài với con người và thế giới này. Đức Chúa Trời không có 
phương thức cứu chuộc nào khác trên trái đất này. Giáo hội đã ra đời với sự truyền giảng 
phúc âm. Một số người đã nghe được sự loan truyền của thông điệp về Đấng Christ, thông 
điệp kêu gọi họ từ bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận Chúa như là Cứu Chúa cá nhân của họ 
(Rô-ma 10: 8–13). Đức Thánh Linh thuyết phục họ đi đến sự ăn năn hối cải và tiếp nhận 
đức tin Đấng Christ như Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của họ và Đức 
Thánh Linh tạo ra một sự tái thiết thuộc linh để họ có thể tái sanh bởi Thánh Linh (Giăng 
3:5). Thánh lễ báp-têm bằng nước được tiếp theo như một sự làm chứng hữu hình cho sự 
thay đổi bên trong người đó. Những người được cải đạo này trở nên bởi sự kiện của sự tái 
thiết những chi thể của thân thể Đấng Christ, giáo hội của Chúa (Ga-la-ti 3:26–29 ; 1 Cô-
rinh-tô 12:13). Bởi thế, một người trở nên chi thể của giáo hội thật tiếp theo một kinh 
nghiệm thuộc linh. Không ai có thể sanh ra là một Cơ Đốc Nhân, dù người đó sanh trong 
một gia đình Cơ Đốc. Thánh lễ báp-têm và sự kiện trở thành một thành viên hội thánh sẽ 
làm cho người đó thật sự là thành viên của cộng đồng Cơ Đốc hữu hình, nhưng điều đó vẫn 
phải kèm theo kinh nghiệm thuộc linh để người đó trở nên một thành viên thực thụ của giáo 
hội thuộc linh – thân thể Đấng Christ. 
 

Giáo hội là một bộ phận sinh động, và sống trong một môi trường khác biệt. Giáo 
hội hiện hữu trong thế gian nhưng không đến từ thế gian (Giăng 17:16). Vì lý do nào Đức 
Chúa Trời lại để Giáo hội ở thế gian này? Sứ mệnh của Giáo hội là gì? Và các hoạt động 
của Giáo hội là gì? 

 
Kinh Thánh giảng dạy rằng Giáo hội hiện hữu ở thế gian này với ba sứ mệnh trong 

một. 
Thứ nhất, Giáo hội chính là bảo vật và niềm vui, sự thỏa thích của Đức Chúa Trời. 

Sứ mệnh của Giáo hội là phụng sự và tôn thờ, đem vinh hiển đến cho Đức Chúa Trời, thờ 
phượng Ngài với thần linh và lẽ thật (Ê-phê-sô 1:18; 5:25–27; Công Vụ 13:2; Giăng 
4:23–24). 

 
Sau đó Giáo hội có một thánh chức về phẩm chất đối với chính mình, thêm sức và 

hoàn chỉnh các thành viên của mình và như thế củng cố và gầy dựng chính Giáo hội  (Ê-
phê-sô 4:11-16 ; 1 Cô-rinh-tô 12:1–19 ; Rô-ma 12:3–16). 

G 
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Cuối cùng Giáo hội có trách nhiệm loan truyền tin mừng về vương quốc cho những 
người hư mất, nam và nữ, và là một nhân chứng cho quyền năng của phúc âm (Công Vụ 
1:8; Ma-thi-ơ 28:18-20; Lu-ca 24:47), khiến cho dân số Giáo hội càng lớn mạnh. 

 
Tầm quan trọng của thánh chức truyền giảng phúc âm của Giáo hội được thể hiện 

rất rõ từ lời lẽ của Chúa Giê-su trong đại mệnh lệnh: “Tất cả thẩm quyền trên trời, dưới 
đất đều đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-
tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ 
mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận 
thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20).  Rõ ràng trọng tâm của Giáo hội chính là sự truyền giảng phúc 
âm, đụng chạm đến những người nam và nữ chưa biết đến phúc âm và đem họ đến vương 
quốc Đức Chúa Trời. 

 
Như thế, Giáo hội thực thi thánh chức của mình như là đại diện cho Đức Chúa Trời 

trong thế gian này để đem đến sự cứu chuộc (2 Cô-rinh-tô 5:18–20). Giáo hội hoàn thành 
ba sứ mệnh trong một với sự thờ phượng Đức Chúa Trời, củng cố và vững mạnh trong đức 
tin và truyền giảng phúc âm cho những người hư mất. 

 
Lịch sử của Giáo hội như được ghi chép trong quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ đã 

xác định tầm quan trọng của sự truyền giảng phúc âm. Ngay lập tức sau sự giáng trần và 
tuôn tràn của Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã khởi đầu một phong trào tuyệt vời 
đối với những người chưa được cải đạo với kết quả là nhiều ngàn người đã tiếp nhận đức 
tin trong những tháng đầu tiên sau khi Giáo hội thành hình. Hội thánh thành Giê-ru-sa-lem 
đã lan ra từ điểm khởi đầu đến các vùng khác như Sa-ma-ri, các thành An-ti-ốt, Đa-mách 
và còn nhiều thành phố khác. Sau đó đến lượt hội thánh thành An-ti-ốt gửi các ông Ba-na-
ba và Phao-lô như là giáo sĩ truyền giáo để đi đến những người ngoại (không phải là người 
Do-thái) và khởi đầu một chương trình truyền giáo rộng lớn cho Giáo hội khởi nguyên. 

 
Bất cứ nơi nào các ông Ba-na-ba và Phao-lô đi đến họ đều truyền giảng phúc âm và 

những người được cải đạo đã được gom lại tại các hội thánh địa phương. Các hội thánh địa 
phương này sau đó tiếp nối công việc truyền giảng phúc âm và đã giúp thiết lập các hội 
thánh khác. Với một thí dụ, chúng ta đã thấy sứ đồ Phao-lô truyền giảng trong suốt hai năm 
tại thành Ê-phê-sô, thuộc vùng Tiểu Á (Công Vụ 19:10), với kết quả là cả Châu Á đã nghe 
được Lời Đức Chúa Trời, để sau này sứ đồ Giăng có thể viết thư cho bảy hội thánh ở Châu 
Á. Như thế chúng ta đã có được khuôn mẫu của Kinh Thánh về cách Giáo hội khởi nguyên 
sống và hoàn thành sứ mệnh thiên thượng. 

 
Một sự nghiên cứu của Tân Ước chứng tỏ là hội thánh địa phương có một tầm quan 

trọng tối cao. Hội thánh địa phương là sự tập họp các tín hữu ở một địa điểm nhất định với 
mục đích thờ phượng, gầy dựng và tiếp tục công việc truyền giảng phúc âm. Chúa Giê-su 
đã nói: “Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ.” 
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(Ma-thi-ơ18:20). Hội thánh địa phương là một tế bào sống của thân thể Đấng Christ, vận 
hành, hoạt động trong cộng đồng mà hội thánh được thiết lập.  

 
Chúng ta không nên giới hạn quan niệm hội thánh địa phương ở sự gặp gỡ, nhóm 

họp của các Cơ Đốc Nhân trong một ngôi nhà được gọi là nhà thờ hay hội thánh. Hội thánh 
khởi nguyên từng nhóm họp lại trong các nhà hội hay tư thất (nhà riêng) của một tín hữu, 
và ở bất cứ nơi nào họ cũng có thể thờ phượng và gầy dựng nhau. Khi họ không nhóm họp 
lại với nhau ở một địa điểm nào đó, các tín hữu luôn luôn là muối của đất và các nhân 
chứng của Đấng Christ trong xã hội họ đang sinh sống. 

 
Hội thánh địa phương là một sự khải thị của thân thể Đấng Christ đối với tất cả 

những người sống chung quanh và đại diện cho Đức Chúa Trời trong công việc truyền 
giảng phúc âm với sự làm chứng cho những người chưa cải đạo tại nơi này. Việc một 
người truyền đạo đem một nhóm người đến mục tiêu cải đạo vẫn chưa đủ; điều cần thiết là 
hội thánh phải đươc thiết lập để bày tỏ thiên chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời bằng sự 
thực thi và hoàn thành sứ mệnh đối với thế giới. Công việc truyền giảng phúc âm chưa 
được hoàn tất cho đến khi các hội thánh địa phương được thiết lập. 

 
Như Đức Thánh Linh sở hữu và sử dụng các Cơ Đốc Nhân trong Giáo hội khởi 

nguyên để giải đáp và đáp ứng nhu cầu của thời đại của họ, cũng thế ngày nay Đức Thánh 
Linh cũng có đủ quyền năng ngự trị và sử dụng các Cơ Đốc Nhân để giải đáp như cầu của 
thế hệ chúng ta. 

 
Chúng ta hãy nhớ đó không phải là mục đích của Đức Chúa Trời ở giai đoạn này 

của lịch sử để cải đạo toàn thể thế giới và biến đổi cả thế giới này thành một xã hội Cơ 
Đốc. Kinh Thánh giảng dạy cho chúng ta rất rõ là các điều kiện toàn cầu mỗi ngày sẽ càng 
tồi tệ hơn khi ngày cuối cùng gần đến (1 Ti-mô-thê 4:1). Mục đích của Đức Chúa Trời cho 
thời đại của chúng ta là sự làm chứng cho toàn thế giới về phúc âm của Đấng Christ, sự cứu 
chuộc một dân sự cho thiên danh của Chúa từ thế giới này để trở thành một dân sự nồng cốt 
cho vương quốc Đức Chúa Trời sắp được thiết lập với sự tái lâm của Đấng Christ (Công 
Vụ 15:14). Trong khi Ngài thực hiện điều đó, Ngài cũng ước muốn sử dụng dân sự nồng 
cốt cho sự phát triển và bành trướng rộng lớn hơn nữa của Giáo hội trên trái đất. Vì thế, sứ 
mệnh trọng yếu và đầu tiên của Giáo hội đối với cả thế giới là sự làm chứng cho mọi người 
ở khắp nơi về phúc âm ân điển của Đức Chúa Trời, và xây dựng các hội thánh để các hội 
thánh này có thể tự phát triển, nhân ra và làm lan rộng sự làm chứng cho Chúa Hằng Sống 
của chúng ta. 
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2.  Thông điệp đem đến sự xây dựng các hội thánh. 

 
ứ đồ Phao-lô đặt trọng tâm vào tầm quan trọng thật đặc biệt của thông điệp ông 
truyền giảng. Trong tín thư ông gửi đến hội thánh ở thành Ê-phê-sô, ông cũng chứng 
tỏ sự liên quan giữa thông điệp được truyền giảng và hội thánh ông đã thành lập: 

“Anh chị em được kết hiệp trong Chúa Cứu Thế khi nghe đạo chân lý tức là Phúc Âm 
đã cứu rỗi anh chị em và cũng ở trong Ngài sau khi tin, anh chị em được Đức Chúa 
Trời niêm ấn bằng Thánh Linh như đã hứa.” (Ê-phê-sô1:13). 

 
Và ông cũng đã viết cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca : “Bởi vậy, chúng tôi 

hằng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì khi nghe và tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời từ chúng tôi, 
anh chị em đã đón nhận Lời ấy không phải như lời loài người nhưng thật là Lời Đức 
Chúa Trời, Lời tác động trong anh chị em, là những tín hữu.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). 

 
Thông điệp được truyền giảng đã tạo được kết quả là sự ra đời của hội thánh địa 

phương. Phẩm chất của thông điệp định đoạt phẩm chất của Giáo hội và các hội thánh. 
Thông điệp xây dựng các hội thánh là thông điệp dựa trên Kinh Thánh và đến từ Kinh 
Thánh. Từ các quyển sách của Kinh Thánh mà chúng ta tìm thấy sự mặc khải đến từ Đức 
Chúa Trời về chân lý cứu rỗi. Người đi thành lập hội thánh cần phải là một người loan 
truyền chân lý cứu chuộc được trình bày trong Lời được viết thành sách của Đức Chúa Trời 
để những người được cải đạo trở thành những người sống cho Kinh Thánh. 

 
Tất cả các mục sư và chấp sự của Giáo hội Cơ Đốc đã truyền giảng một cách công 

khai thông điệp của phúc âm. Tuy vậy giữa những người này cũng có một số khác biệt 
trong sự nhấn mạnh của thông điệp. Một số truyền giảng được thực hiện từ bục giảng hiện 
đại, dù mang tên là truyền giảng Lời Đức Chúa Trời nhưng lại rất ít giống như sự truyền 
giảng và thông điệp của các sứ đồ. Chúng ta không do dự khi khẳng định rằng sự truyền 
giảng của thông điệp các sứ đồ trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ tạo ra một hội 
thánh sinh động theo truyền thống các sứ đồ. 

 
Thông điệp theo truyền thống các sứ đồ hoàn toàn tập trung vào Đấng Christ. 

Chúng ta chỉ cần đọc các bài giảng đầu tiên của các sứ đồ trong quyển Công Vụ để thật 
ngạc nhiên với sự đơn giản và thông điệp thẳng thắn. Trước hết thông điệp có nội dung đôi 
chút hơn sự loan truyền về sự đóng đinh của Chúa và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ, 
và sự tha thứ các tội lỗi và sự sống đời đời được ban cho tất cả những ai tin nơi Đấng 
Christ. Người nghe được khích lệ tiếp nhận thánh lễ báp-têm và họ cũng nhận được lời hứa 
về ân tứ Thánh Linh. (Công Vụ 2:38–39). Mặc dù đây chỉ là nền tảng căn bản của nền thần 
học Cơ Đốc, thông điệp này vẫn chứa đựng các thành phần thiết yếu để tạo nên một hội 
thánh sống động. Mặc dù các sứ đồ, nhất là sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm từ Đức Thánh 
Linh, đã phát triển và sau này đã định vị được nền thần học của Giáo hội  Cơ Đốc và từ đó 

S 
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đã giải thích rõ ràng tất cả các kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời, thông điệp vẫn 
luôn luôn tập trung vào Đấng Christ. 

 
Thông điệp xây dựng các hội thánh ngày nay cũng cần phải được tập trung vào 

Đấng Christ. Phần lớn thông điệp phúc âm là sự giải thích ai là Chúa Giê-su Christ, điều 
Chúa đã thực hiện khi còn ở trần thế, ý nghĩa của sự chết và sự sống lại của Ngài, việc 
Chúa đã thực hiện và muốn thực hiện cho những người hiện giờ đang tin nơi Ngài; và cuối 
cùng là chiến thắng sắp đến trong toàn vũ trụ. Tin mừng cứu rỗi con người và tạo nên các 
hội thánh cần đến từ các lẽ thật căn bản này của phúc âm. 

 
Chúa Giê-su Đấng Christ đặt chúng ta trong quan hệ đúng đắn với vũ trụ mà chúng 

ta đang sống. Chúa ban cho chúng ta sự yên bình với Đức Chúa Trời và với chính chúng ta. 
Tội lỗi đã làm cho con người mất đi tất cả quan hệ với chính mình. Chúa Giê-su Đấng 
Christ đã đến để hòa giải chúng ta với toàn thể vũ trụ.   

 
Người đi thành lập các hội thánh cần tránh nhấn mạnh vào các điểm tiêu cực trong 

thông điệp của mình. Tuy vậy một số lời lẽ không thật sự khích lệ cũng cần thiết. Người 
lầm lỗi cần được nghe vang dội luật pháp chính chắn của Đức Chúa Trời, chống lại tội lỗi 
của mình để nhận thức được sự cần thiết một Chúa Cứu Thế. Các thực hành thờ lạy thần 
tượng cũng cần được thách thức nhân danh Đức Chúa Trời thật. 

 
Nhưng chúng ta cũng cẩn thận đừng đem đến ấn tượng là trở nên một Cơ Đốc Nhân 

chỉ có nghĩa là không được làm một số điều không tốt. Sự kiện một người không nhậu hay 
nghiện rượu, không hút thuốc, không đi khiêu vũ và không cờ bạc không làm cho người ấy 
tự động trở thành một Cơ Đốc Nhân. Cũng thế, quần áo, trang phục, nữ trang, cách trang 
điểm không tạo được sự khác biệt ở một Cơ Đốc Nhân. Chỉ có duy nhất đức tin nơi Đấng 
Christ hằng sống mới đem đến sự cứu rỗi. Yếu tố trọng yếu này luôn luôn phải là trọng 
tâm. Người truyền đạo không cần phải đơn thuần tấn công, chỉ trích các linh mục hay các 
thầy tế lễ của các tôn giáo hay các thầy pháp, thầy tụng, phù thủy mà đại đa số mọi người 
tin theo. Thông điệp của người truyền đạo phải trình bày phúc âm của sự sống, khẳng định 
bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh hay chị ấy hãy truyền giảng sự giải thoát khỏi sự 
sợ hãi và sự lệ thuộc. Anh hay chị ấy hãy loan truyền Đấng Christ như Chúa Cứu Thế vĩ 
đại nhất, Chúa đầy tình yêu thương và Đấng cứu chuộc toàn năng. 

 
Người truyền giảng phúc âm và các thầy truyền đạo hãy thận trọng đừng quá liều 

lĩnh. Đem các vấn đề chính trị vào thông điệp chỉ làm suy yếu đi mức hiệu quả của phúc 
âm. Chúng ta không chối bỏ ảnh hưởng của Cơ Đốc Giáo trên mỗi khía cạnh của cuộc 
sống, từ cá nhân đến một quốc gia, nhưng khi chúng ta đi xây dựng các hội thánh, chúng ta 
không quan tâm đến các vấn đề của một quốc gia hay sự bất công xã hội. Chúng ta chăm 
sóc mỗi người và những nhu cầu của người đó như một người lầm lỗi, chống nghịch lại 
Đức Chúa Trời, đứa con hoang đàng cần được dẫn dắt để trở về nhà cha mình. Chúng ta 
hãy cẩn thận đừng đem vào những vấn đề phụ thuộc chỉ để làm yếu đi tác động của phúc 
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âm trên đời sống một người và giải thoát người đó khỏi trách nhiệm cá nhân của mình khi 
đứng trước vị thẩm phán lớn nhất của trái đất này. 

 
Thông điệp được người đi thành lập các hội thánh truyền giảng cần phải liên quan 

đến các nhu cầu của người nghe. Phúc âm cần được trình bày để có thể chứng tỏ làm sao 
các nhu cầu cơ bản và chính xác của cá nhân mỗi người có thể được đáp ứng. Trong các 
văn hóa với bối cảnh tôn giáo thường có một cảm giác, mặc cảm rõ rệt về lỗi lầm đạo lý. 
Người truyền giảng phúc âm có thể loan truyền với người nghe trong bối cảnh này thông 
điệp độc nhất về sự tha thứ, chỉ có thể đến từ Thập Tự Giá của Đấng Christ. Trong những 
văn hóa khác, có thể mặc cảm lỗi lầm này rất yếu vì không có hay có rất ít sự nhận thức về 
tội lỗi. Nhưng người nghe lại rất sợ các thần linh xấu xa hay ma quỷ ảnh hưởng đến tất cả 
các khía cạnh trong đời sống của họ. Trong tình huống này, mọi người sẽ mở lòng với chân 
lý tuyệt vời và đầy khích lệ khi họ có thể biết được Chúa Giê-su là Chúa trên mọi sự, và 
Ngài có đủ quyền năng để ra lệnh cho các quỷ dữ, ma quỷ cũng phải vâng lời Chúa. Chúng 
ta có thể chứng tỏ rằng Đức Thánh Linh có quyền năng trên tất cả các thần linh và ma quỷ 
ở thế gian này (1 Giăng 4:4). Như thế với nhu cầu của họ được đáp ứng ở nhiều gốc độ và 
trình độ khác nhau, mọi người sẽ thấy là phúc âm chắc chắn có thể giải đáp tất cả các nan 
đề của họ. 

 
Cảm nhận sự cô đơn của mình là một sự trải nghiệm hầu như của mọi người trên 

toàn thế giới. Mỗi người đều cần có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Một số các tôn giáo vẫn 
còn giữ sự thờ phượng người quá cố và hy vọng đem đến sự hiệp thông, tình huynh đệ và 
nhất là sự che chở đến từ thế giới vô hình và tâm linh. Trái tim của con người đã được tạo 
ra với khả năng quan hệ với Thượng Đế, và tất cả nhu cầu của con người có thể được giải 
đáp với tình bạn độc nhất với chính Con Trai Đức Chúa Trời. 

 
Chúa Giê-su và các sứ đồ không bao giờ quên đi nhu cầu vật thể của con người khi 

họ đem thánh chức đến cho họ. Dù vậy, Đấng Christ đã nắm bắt cơ hội để giải nghĩa cho 
họ những nhu cầu sâu nghiệm hơn của linh hồn, nhưng Chúa đã chữa lành những người 
bệnh và khuyết tật, về vật thể cũng như trong tâm linh (Mác 2:5–12).  Một người truyền 
đạo tôi quen biết đã đem hàng ngàn người đến với Đấng Christ và đã thành lập, xây dựng 
bao nhiêu hội thánh. Ông không bao giờ dám tự nhận mình là người có khả năng chữa lành 
bệnh tật. Ông chỉ đơn giản truyền giảng phúc âm của Đấng Christ và kể lại bằng cách nào 
Chúa Giê-su đã chữa lành người bệnh khi Chúa còn ở trần thế, và tuyên bố với tất cả những 
người nghe rằng Chúa Giê-su ngày nay vẫn không bao giờ thay đổi và Chúa sẽ lắng nghe 
lời cầu nguyện của họ nếu họ thật sự cầu cứu Ngài với đức tin. 

 
Một nhu cầu càng ngày càng hiện hữu và gia tăng trong lòng mỗi người, và đó 

chính là sự khao khát niềm hy vọng. Con người ở đâu cũng khao khát có được một mục 
đích trong cuộc sống và một niềm hy vọng khi qua đời. Và đó là một thông điệp tuyệt vời 
khi chúng ta có thể giới thiệu một Đấng Christ đã sống lại và bây giờ đem đến đời sống 
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vĩnh cửu cho thế giới hiện tại! Chắc chắn đó là thông điệp giải đáp được nhu cầu của mọi 
người và của cả thế giới. 

 
Yếu tố mầu nhiệm của phúc âm rất quan trọng khi được trình bày cho mọi người. 

Thông điệp của Cơ Đốc Giáo không chỉ là một quy tắc đạo lý để sống theo, hay một triết lý 
sống. Phúc âm giới thiệu và nói về một người đã chết đi và sống lại. Phúc âm đem đến triển 
vọng tuyệt vời của sự can thiệp thiên thượng trong đời thường của con người.  Điều này 
thường được thể hiện trước hết trong sự giao tiếp và đối thoại. 

 
Người truyền giảng phúc âm không nên nhìn sự cải đạo như đơn thuần là một hiện 

tượng tâm lý mà là một sự can thiệp trực tiếp của Đức Chúa Trời trong đời sống một người. 
Điều đó được gọi là “tái sanh” (Giăng 3:5–8). Đấng Christ đã truyền đạt thông điệp đó đến 
chúng ta qua cả cuộc đời của Ngài. Phúc âm giảng dạy cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời 
quan tâm đến mỗi người một cách đặc biệt và riêng biệt. Ngài không chỉ là một Đức Chúa 
Trời của lịch sử, một Thượng Đế vô cảm, không quan tâm đến con người trong sự hiện hữu 
của Ngài. Ngài là một Đức Chúa Trời quan tâm đến cá nhân mỗi người như một Đấng Cha 
của cả nhân loại; Ngài cũng là một Đức Chúa Trời chu cấp cho các nhu cầu tâm linh và vật 
thể của con người; và Ngài can thiệp vào cuộc sống của con người, thay đổi bản tính và các 
tình cảnh, tình huống để hỗ trợ mỗi người.  Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một đời sống 
mới, trả lời cho những cầu nguyện của các con của Ngài, chu cấp các nhu cầu vật chất và 
chữa lành những cơ thể bệnh tật. Con người không chỉ tùy thuộc đơn thuần nơi các khả 
năng và tiềm năng trí tuệ và vật chất, vật thể, nhưng còn có thể nhận được sự trợ giúp từ 
bên ngoài. 

 
Khi truyền giảng phúc âm, người truyền đạo nên cẩn thận tập trung vào sự trình bày 

của bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời. Loan truyền các phúc lợi của phúc âm 
chưa là đủ – thí dụ như Đấng Christ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đem đến sự yên bình và 
hạnh phúc, bẻ gãy các xiềng xích của những thói hư tật xấu và ban cho chúng ta niềm hy 
vọng của sự sống đời đời. Chúng ta còn phải chứng tỏ là Đấng Christ không chỉ là Đấng 
Cứu Thế mà là Thiên Chúa của trời và đất, của tất cả mọi sự trong vũ trụ. Chúa Giê-su đã 
lập lại nhiều lần rằng để có thể đi theo Đấng Christ, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự. 
Trong Lu-ca 14:25–35, Ngài nói với đám đông đi theo Ngài rằng họ phải sẵn sàng rời bỏ 
cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em để thật sự đi theo Ngài. Họ phải sẵn sàng từ bỏ tất cả 
những gì họ có và sở hữu. Họ cần phải quên đi sự sinh tồn để vâng lời Ngài. Thông điệp 
phúc âm chứng tỏ không những con người có thể nhận lãnh rất nhiều phúc lợi trong sự hiệp 
thông với Chúa Giê-su Christ mà Đức Chúa Trời còn đòi hỏi một sự dâng mình tuyệt đối 
và hoàn toàn cho sự tể trị của Đấng Christ. 

 
Vậy, chúng ta hãy truyền giảng một thông điệp tập trung vào Đấng Christ với tất cả 

các phúc lợi tuyệt diệu mà mọi người có thể nhận được, nhưng với sự nhận thức của các 
nhu cầu mà những người nghe có thể cảm nhận được. Cùng lúc đó, đừng xem thường mà 
mất đi cơ hội nhấn mạnh trên sự thuần phục hoàn toàn để có thể trở thành một môn đồ, để 
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những người cải đạo được chinh phục cho Đức Chúa Trời và trở nên những người bước 
theo dấu chân của các sứ đồ. Khi làm như thế, chúng ta sẽ thiết lập một nền tảng vững chắc 
cho sự phát triển của giáo hội ở khắp mọi nơi trên trái đất này.  
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3. Đức Thánh Linh: Quyền Năng để xây dựng Giáo hội . 

 
ức Thánh Linh chính là thuốc nổ của Đức Chúa Trời vận hành trong thế gian qua 
sự hiện diện của Giáo hội với chủ đích cứu chuộc con người. Lúc ban đầu khi 
Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới này, chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đã vận 

hành trên mặt nước (Sáng Thế Ký 1:2), và đem đến sự ngăn nắp và trật tự cho thế giới này, 
tất cả đều đến từ sự hư không. Cũng thế, lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt một sự sáng 
tạo mới trong Đấng Christ, Chúa Giê-su. Chủ đích của Ngài là mua chuộc lại con người 
khỏi sự hỗn loạn của tội lỗi. Đức Thánh Linh vận hành trên nhân loại vô vọng để đem đến 
ánh sáng đầy vinh hiển của phúc âm, làm lan tỏa ánh sáng này trên tất cả mọi tăm tối. 
 

Để tiến hành sự sáng tạo của một loài người mới này, Đức Chúa Trời đã khởi đầu 
tạo dựng trong Chúa Giê-su Christ và Đức Thánh Linh đã thực hiện những điều sau đây: 

 
a) Chúa hợp tác với người truyền giảng chân lý phúc âm và mặc vào cho anh hay 

chị ấy áo choàng của sự thông sáng và quyền năng (Công Vụ 1:8), để anh hay 
chị ấy có thể thuyết phục và chinh phục người nghe về tội lỗi, sự công chính và 
sự phán xét (Giăng 16:8 ; Công Vụ 2:37–38). 
 

b) Người truyền giảng chân lý phúc âm sẽ luôn luôn hướng mọi người về Đấng 
Christ như là Chúa Cứu Thế duy nhất. Anh hay chị ấy sẽ đem mỗi người lầm lỗi 
biết lắng nghe đến Thập Tự Giá, nơi mà Chúa Giê-su đã bị đóng đinh cho tội lỗi 
của mỗi người. Đức Thánh Linh sẽ giải nghĩa cho người lầm lỗi này ý nghĩa của 
sự sống lại. Khi người lầm lỗi đáp lại với đức tin, anh hay chị ấy sẽ được cữu rỗi 
khỏi tội lỗi và âm phủ bởi sự vận hành tái thiết của Đức Thánh Linh. Một đời 
sống mới đã được ban cho anh hay chị này, và từ đó anh hay chị ấy đã được tái 
sanh. (Tít 3:5; Rô-ma 4:24–25; Giăng 3:5). Với sự ra đời lần thứ hai này, người 
tín hữu sẽ tham gia vào giáo hội và trở thành một chi thể của thân thể Đấng 
Christ (Ê-phê-sô 2:17–22). 

 
c) Đức Thánh Linh đến với người tín hữu này để ban cho anh hay chị ấy thánh lễ 

Báp-têm trong chính đền thờ của anh hay chị ấy. Trong Kinh Thánh, công việc 
này được gọi là ân tứ của Đức Thánh Linh (Công Vụ 1:5; 2:38) hay thánh lễ 
Báp-têm trong Đức Thánh Linh (Lu-ca 3:16; Công Vụ 11:16).  Kinh Thánh 
cũng nói đến điều này như là “lời hứa của Đức Chúa Cha”. (Lu-ca 24:22–26). 

 
d) Đức Thánh Linh còn đem đến cho người tín hữu này một sự nên thánh lớn hơn 

nữa. Thánh chức nội tại trong bản tính của người tín hữu sẽ đem đến kết quả 
cuối cùng là bông trái của Đức Thánh Linh được bày tỏ rõ ràng trong đời sống 
của một Cơ Đốc Nhân (Ga-la-ti 5:22–26). 

Đ 
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e) Như là chi thể của thân thể Đấng Christ, mỗi tín hữu có thể bước vào thánh chức 
thuộc linh. Đức Thánh Linh ban các ân tứ cho tín hữu “theo ý thích và sự lựa 
chọn của Ngài”, để mỗi Cơ Đốc Nhân có thể được Đức Chúa Trời sử dụng cho 
sự gầy dựng giáo hội và sự cứu rỗi của những người hư mất (1 Cô-rinh-tô 12:1 
đến 13). 

 
Trong cách tiếp cận của chúng ta về sự xây dựng các hội thánh, chúng ta cần nhất là 

nhận thức đó là công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả kế hoạch cứu chuộc, sự cải đạo các 
linh hồn và sự thành lập các hội thánh đều đã có sẵn trong ý định và tư tưởng của Đức 
Chúa Trời trước khi thế giới này được tạo dựng (Lu-ca 24:46–47; Ma-thi-ơ 16:18). Vì thế 
việc trở nên một cộng sự viên của Đức Chúa Trời trong công việc và chức vụ thiên thượng, 
sự cứu chuộc loài người như là một đặc ân vĩ đại cho con người chúng ta. 

 
Phần của chúng ta là sống, bước theo thiên chỉ của Đức Chúa Trời. Để hoàn thành 

công việc này, các tín hữu cần được đầy dẫy Thánh Linh và được Ngài dẫn dắt. Mỗi người 
chúng ta luôn luôn phải lắng nghe một cách rất thận trọng thiên chỉ của Đức Chúa Trời. 
Ông Phi-líp đã được Chúa dẫn dắt như thế khi ông rời một thành phố của vùng Sa-ma-ri 
nơi đang có sự phấn hưng thuộc linh để đến nói với một người duy nhất, đơn độc trong sa 
mạc. (Công Vụ 8:26).  Mỗi người chúng ta cần phải luôn luôn vâng phục thiên chỉ của Đức 
Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ chắc chắn không có kế hoạch đến với người ngoại quốc (không 
Do-thái) nhưng họ đã sống và đồng hành với Đức Chúa Trời để Đức Thánh Linh có thể nói 
chuyện với ông, và sau đó dẫn dắt ông đi đến một số hoạt động hoàn toàn mới. Nhờ vậy gia 
đình ông Cọt-nây đã nghe được Lời của Đức Chúa Trời và cánh cửa của đức tin từ đó mở 
ra cho người ngoại quốc (Công Vụ chương 10). 

 
Đó là điều trọng yếu để người đi thành lập hội thánh nuôi dưỡng sự cảm nhận thuộc 

linh này.  
 
Sự vận hành của Đức Thánh Linh không chỉ hạn chế ở công việc truyền giảng phúc 

âm hay thành lập các hội thánh. Toàn thể giáo hội là đền thờ nơi Đức Chúa Trời ngự trị với 
thần linh của Ngài (1 Cô-rinh-tô 6:19–20). Đức Thánh Linh ước muốn ngự trị trong toàn 
thể giáo hội và mỗi hội thánh và dẫn dắt mỗi thành viên hội thánh chứ không chỉ riêng vị 
mục sư. Vì vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mọi người đều được đầy dẫy Thánh Linh chứ không 
riêng các sứ đồ. Toàn thể giáo hội là thân thể Đấng Christ, công cụ mà Đức Thánh Linh sự 
dụng để tán dương Đấng Christ và đem đến cho Chúa những người chưa được cải đạo. 

 
Vì thế việc khẩn trương của các mục sư và người truyền đạo, truyền giảng phúc âm 

chính là sự loan truyền và giảng dạy sự cần thiết cho mọi tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh 
(Ê-phê-sô 5:18–19). Chúng ta cũng cần khích lệ các tín hữu này cảm nhận được sự dẫn dắt 
của Đức Thánh Linh và tự dâng mình cho Đức Chúa Trời như công cụ đem đến ân phước 
và những chi thể hữu ích cho thân thể Đấng Christ. Hơn nữa, chúng ta cũng cần giảng dạy 
cho toàn thể giáo hội về sự cần thiết cho tất cả các Cơ Đốc Nhân tìm hiểu về thánh chức 
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riêng của họ như là chi thể của thân thể Đấng Christ và góp phần vào sự phát triển, bành 
trướng của giáo hội (1 Cô-rinh-tô 12:1–13). Đức Thánh Linh sẽ ban cho tất cả những gì 
cần thiết cho hiệu quả của thánh chức này. 

 
Tầm quan trọng lớn nhất là sự phát triển thuộc linh của các tín hữu trong bản tính 

Cơ Đốc để họ có thể trở thành kết quả hay bông trái điển hình của sự thánh khiết và tình 
yêu thương. Sứ đồ Phao-lô đã giảng dạy cho chúng ta rằng rất nhiều tín hữu có khả năng 
đem đến một lời được linh cảm có được đức tin di dời các núi cao, hay đạt đến sự thông 
sáng thuộc linh, nhưng nếu không có bông trái của tình yêu thương thì các ân tứ này không 
có hữu ích gì cho họ (1 Cô-rinh-tô 13). Chính Đấng Christ đã nói: “Thế thì, các con nhận 
biết người ta là nhờ quả của họ.” (Ma-thi-ơ 7:20). Sự phát triển của bông trái Thánh Linh 
là một thánh chức chủ lực của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22–25). 
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4.  Người đi thành lập hội thánh. 

 
gười đi thành lập các hội thánh có thể là một giáo sĩ truyền giáo, một người truyền 
giảng phúc âm hay một nhà truyền đạo, hay cũng có thể là một mục sư hay một 
tín hữu bình thường mà Đức Chúa Trời, trong sự quan phòng của Ngài, đã cho họ 

cơ hội xây dựng và thiết lập một hội thánh. Mục tiêu là trình bày Đấng Christ cho cộng 
đồng, giúp cho mỗi người có cơ hội cải đạo rồi đem những người mới tiếp nhận đức tin vào 
một hội thánh địa phương. 
 

Một người đi thành lập các hội thánh cần phải là một người như thế nào ? 
 
Bởi đức tin, Đức Chúa Trời để qua một bên những người có thể hội đủ điều kiện 

nhất theo quan điểm con người để đảm trách công việc này. Và Ngài sử dụng những công 
cụ khó có thể tin được. Khi nhấn mạnh những điều kiện tốt một người có thể hội đủ để 
thành lập hội thánh, chúng ta không có ý loại trừ một ai có thể hay không thể được Đức 
Chúa Trời sử dụng cho công việc này, nhưng đúng hơn chúng ta chỉ nhấn mạnh các ưu 
điểm mà chúng ta trông đợi nơi một người có khả năng như thế, và có thể cũng là một mục 
đích cho những người nhận lãnh thánh chức này. 

 
Chúng ta hãy xem trước hết các điền kiện tự nhiên của một người có thể có được. 

Người đi thành lập hội thánh cần phải được những người mà anh hay chị ấy muốn đụng 
chạm chấp nhận như là có trình độ về xã hội và kiến thức, trí tuệ. Mặc dù có nhiều ngoại lệ 
đối với quy tắc này, những người có bối cảnh và môi trường sinh sống ở nông thôn sẽ có 
nhiều thành quả hơn ở những cộng đồng vùng thôn quê, còn dân cư các đô thị sẽ khó đối 
đáp hay có phản ứng tốt đối với một người đến từ nông thôn. Những người có học vấn sẽ 
dễ mở lòng khi được một người tiếp cận có trình độ tương đương với họ.  

 
Sau đó, vì bản chất công việc xây dựng các hội thánh đòi hỏi người mang sứ mệnh 

thành lập hội thánh cần phát triển quan hệ với những tín hữu mới, người đó cần có một bản 
tánh cởi mở, niềm nở, có khả năng gặp gỡ dễ dàng những người mới quen và kết nối với họ 
trong những đối thoại mang tính chất thuộc linh ở mọi trình độ.  

 
Một người mang cá tính tự kỷ hay có khuynh hướng sống cô độc và không thoải 

mái với sự hiện diện của những người khác, nhất là những người lạ thì sẽ khó có thể là một 
người đi thành lập hội thánh. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng có những ngoại lệ vì chúng 
ta đã biết có những người không dễ làm bạn và khó nói chuyện được với những người lạ 
nhưng đã có công thành lập, xây dựng các hội thánh. Những ưu điểm họ thiếu thường được 
bù trừ bởi những yếu tố khác để thu hút và hướng người nghe về thông điệp được truyền 
giảng, ngay cả khi khả năng giao tiếp với họ không phải là tốt. Những người như thế đôi 
khi là những người có ân tứ cầu nguyện với một sự xức dầu đặc biệt trong thánh chức và 

N 
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đạt đến những kết quả tuyệt diệu đáp lời cho sự cầu nguyện của họ mà nhiều người đã được 
thu hút, và sau đó một hội thánh đã được thành lập. 

 
Người đi thành lập hội thánh cần phải quan tâm một cách thành thật đến những 

người khác và những vấn đề cá nhân của họ. Người ấy cần phải biết áp dụng các chân lý 
thuộc linh để giúp họ giải quyết các vấn đề này. Người ấy cần phải chia sẻ thời gian và 
năng lực của mình để giúp đỡ những người khác. Người ấy phải luôn luôn tin cậy Đức 
Chúa Trời trợ giúp mình chủ động tiên đoán được những vấn đề của người khác và bày tỏ 
sự quan tâm sâu nghiệm đối với những người này (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5–9). 

 
Với những đặc tính như thế, cộng với tài hùng biện trước công chúng, một cá tính 

dễ thu hút và dễ gần gũi, một đời sống gia đình mẫu mực, tất cả sẽ đặt vị mục sư ở một vị 
trí tốt hơn để chinh phục được người nghe cho Đấng Christ. 

 
Khi nói đến các điều kiện thuộc linh, người đi thành lập hội thánh cần phải trước 

hết là một người của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là anh hay chị ấy phải luôn luôn 
kết nối với Đức Chúa Trời trong mọi tình cảnh trong đời sống của mình. Anh hay chị ấy 
đương nhiên phải từng được tái sanh về mặt thuộc linh. Anh hay chị ấy phải có một bản 
tánh của một Cơ Đốc Nhân trưởng thành, sự truyền giảng, đặc tính và các thói quen của 
anh hay chị ấy phải minh chứng các tánh hạnh của phúc âm. Người đi thành lập hội thánh 
cần phải là một người đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 

 
Người đi thành lập hội thánh cần phải có nghị lực từ một sự thương cảm thiết tha 

đối với những người hư mất. Anh hay chị ấy phải có động lực của một người chăn chiên, 
dám đi đến sự hy sinh của chính mình, rời bỏ tiện nghi của nông trại để đi tìm trong đêm 
tối một con chiên đi lạc đường.  (Lu-ca 15:3–7). Anh hay chị ấy phải đi tìm với tất cả sự 
nhẫn nại những người hư mất như một phụ nữ quét nhà thật kỹ để cố tìm được một đồng 
bạc lẻ (Lu-ca 15:8–10). Và như người cha của đứa con trai hoang đàng không bao giờ mất 
đi niềm hy vọng sẽ thấy được đứa con mình một ngày nào đó sẽ trở về nhà (Lu-ca 15:11–
32). 
 

Người đi thành lập hội thánh cần phải là một người sống với sự cầu nguyện. Sứ đồ 
Phao-lô là một tấm gương để chúng ta sống theo trong thánh chức trọng yếu này (Cô-lô-se 
1:9–11; 2:1–3; Ê-phê-sô 3:14–19). Ông đã viết cho các tín hữu ở thành Tê-sa-lô-ni-ca: 
“Chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh chị em, thường nhắc đến anh chị 
em trong khi cầu nguyện. Trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến 
công việc anh chị em làm do đức tin, lao khổ anh chị em chịu vì tình yêu thương và lòng 
kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.” (1 Tê-
sa-lô-ni-ca 1:1–3).  Chúng ta cũng hãy lưu ý đến mệnh lệnh của Đấng Christ liên quan đến 
sự cần thiết giải đáp nhu cầu của những linh hồn hư mất: “Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt 
sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài!” (Ma-thi-ơ 9:38).  Thông thường thì chúng ta 
xem người đi xây dựng hội thánh như là một người dâng hiến cả cuộc đời mình cho thánh 
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chức. Đương nhiên có một số trường hợp một hội thánh có thể ra đời từ những nỗ lực của 
một Cơ Đốc Nhân tại thế đã chứng tỏ được sự quan tâm của mình đối với những người bạn 
và hàng xóm khi đã làm chứng cho họ. Nhưng điều đó cũng là những trường hợp hiếm có. 
Tuy thế, ngay khi kết quả có thể đến được từ một trường hợp như thế, và khi một nhóm đã 
được xây dựng, anh hay chị này cần tìm sự trợ giúp của những anh chị em có kinh nghiệm 
trong thánh chức để thiết lập hội thánh mới trên những nền tảng vững chắc. 

 
Người đi thành lập hội thánh cần phải là một người sống theo khải tượng. Anh hay 

chị ấy thấy được những tiềm năng nơi mà tất cả những người khác cho là những khó khăn 
hay chướng ngại vật. Với tất cả nghị lực, anh hay chị ấy sẽ kiên trì tiến tới mặc dù có thể 
trải nghiệm sự thất bại nặng nề, đáng để nản lòng. Khải tượng của anh hay chị ấy được hậu 
thuẫn bởi một đức tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng đã gửi anh hay chị ấy 
đến để hoàn tất công việc này và chắc chắn anh hay chị ấy sẽ hoàn thành sứ mệnh đó. 

 
Đa số các hội thánh đã được thành lập từ khải tượng, gánh nặng thuộc linh, và sự 

kiên trì của một người đã tự cho mình một trọng trách đi xây dựng hội thánh. Tôi vẫn còn 
nhớ rõ một mục sư có một chi hội nhỏ cách xa hàng cây số với hội thánh. Không những 
ông khích lệ những người hầu việc Chúa tại thế đi đến gầy dựng chi hội đó mà ông còn tự 
đi bộ đến đó để hoàn thành chức vụ của mình. Ông kể lại những lúc bất ngờ gặp một trận 
mưa lớn trên con đường đi đến chi hội. Đồi núi rất hiểm trở với cơn mưa, con đường trở 
nên trơn trợt đến nỗi có lúc ông phải bò để bám chặt vách núi. Nhiều lúc mãi đến 2 giờ rưỡi 
sáng ông mới về đến nhà, cả người đầy bùn. Ông không làm việc đó để có tiền lương, vì 
hội thánh đã chăm lo đầy đủ cho ông. Nhưng ông có thể được xem như một người yêu 
nghề. Một thời gian ngắn sau khi nói chuyện với tôi, ông thông báo là chi hội đó bấy giờ đã 
được tổ chức và một trong các tín hữu tại thế của ông đã nhận nhiệm sở mục sư và từ đó 
ông không còn phải lặn lội trên con đường đó nữa. Đó là tinh thần của những người đi xây 
dựng các hội thánh! 
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5.  Quy trình xây dựng hội thánh 

 
hật ra không có phương pháp đơn giản để xây dựng các hội thánh. Dưới sự dẫn dắt 
của Đức Thánh Linh, một phương pháp có thể thành công trong khi rất nhiều 
phương pháp khác lại thất bại.  Sự lựa chọn một phương pháp tùy thuộc nơi nhiều 

yếu tố mà quan trọng nhất chính là các điều kiện mà người hầu việc có thể hội đủ và cách 
tiếp cận với công việc của anh hay chị ấy. Nếu người truyền giảng phúc âm bắt đầu công 
việc và sau này cũng sẽ là vị mục sư khi hội thánh được thiết lập, điều này sẽ ảnh hưởng 
trực tiếp cách tiếp cận công việc. Nếu người truyền giảng phúc âm dẫn dắt một chương 
trình truyền giáo để sau này một người khác sẽ nhiệm chức mục sư phục vụ hội thánh thì 
một số chuẩn bị và sắp xếp cần được thực hiện. 

 
Một người truyền giảng phúc âm hay một giáo sĩ khởi đầu một chương trình truyền 

giáo ở một địa điểm mới nơi không có hội thánh nào đã được thiết lập để chăm sóc những 
người mới tiếp nhận đức tin cần phải bao gồm trong kế hoạch của mình sự cần thiết chăm 
sóc cho những người cải đạo, kết quả của các nỗ lực truyền giảng phúc âm của mình. Đó là 
một sai lầm trầm trọng, nếu không là một sự phạm tội khi chúng ta đem những người đến 
sự ăn năn hối cải rồi bỏ mặc họ, không ai chăm sóc một cách chu đáo họ về mặt thuộc linh. 
Một số các thầy truyền đạo hay người truyền giảng phúc âm nghĩ rằng công việc và trách 
nhiệm của họ chỉ giới hạn ở việc truyền giảng và chinh phục số đông, càng nhiều càng tốt. 
Có những lúc họ có kết quả với con số và có thể có đến hàng trăm người cải đạo, nhưng 
một khi chương trình truyền giáo chấm dứt, đối với họ trách nhiệm đã được hoàn thành và 
từ đó họ đi đến những nơi khác. Vấn đề là họ lãng quên, hay không sắp xếp sự nuôi dưỡng 
những người mới được cải đạo để lại sau lưng họ. Đó thường là cánh cửa mở rộng cho 
những tiên tri giả dối đến trộm cắp các linh hồn. Và một số lớn những người đã được khai 
sáng và đã tiếp nhận đức tin nhưng vì không có sự hỗ trợ thuộc linh lại nản lòng, một số 
người khác hoàn toàn đi lạc đường và một số còn lại sẽ không bao giờ trưởng thành trong 
đức tin. Không những một số lớn các kết quả đạt được trong suốt chương trình truyền giảng 
phúc âm sẽ bị mất đi nhưng người truyền đạo kế tiếp sẽ đối diện với những khó khăn còn 
lớn hơn nữa để thiết lập một công việc vũng bền, dài lâu. 

 
Khi một giáo sĩ truyền giáo hay một người truyền giảng phúc âm dự tính một 

chương trình truyền giảng phúc âm ở một địa điểm mới, anh hay chị ấy cần thiết lập kế 
hoạch cho những tín hữu mới được cải đạo. Có ba (3) phương án. Thứ nhất, người truyền 
giảng phúc âm đi thành lập hội  thánh là một mục sư và sẽ trở thành mục sư chính thức của 
hội thánh mới khi hội thánh này sẽ được thành lập; thứ hai người truyền giảng phúc âm sẽ 
đem theo một người cộng sự để anh hay chị này có thể ở lại với những anh chị em mới một 
khi người truyền giảng phúc âm sẽ ra đi để đến một nơi khác. Người cộng sự này sẽ đồng 
hành và hợp tác với người truyền giảng phúc âm trong suốt chương trình truyền giáo trong 
công việc giảng dạy những người mới được cải đạo rồi sẽ ở lại để phục vụ như là mục sư 
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của họ. Thứ ba, người truyền giảng phúc âm hay giáo sĩ truyền giáo dù không dự tính ở lại 
như là mục sư nhưng dù vậy vẫn ở lại một thời gian cần thiết để phát triển một định hướng 
để những người địa phương sau này có thể lãnh đạo và chăm lo cho hội chúng mới. Phương 
án cuối cùng chính là phương pháp của sứ đồ Phao-lô. 

 
Một vấn đề cần được giải quyết về địa điểm nhóm họp của hội chúng mới. Thuê 

một căn phòng để làm địa điểm nhóm rất đắt tiền, nhất là trong các thành phố lớn, và 
thường khi ngoài tầm tay của hội chúng mới. Nhưng đó là một sự sai lầm lớn khi đem tiền 
tặng cho hội chúng mới, để mướn hay mua một địa điểm nhóm họp, ngay cả khi chúng ta 
có khả năng làm việc đó. Các thành viên của hội chúng cần phải cảm nhận hội thánh là của 
họ, sở hữu của họ và do họ xây dựng nên, và đó là lý do tại sao họ phải có trách nhiệm đối 
với cơ sở vật chất của họ. Có lẽ ngày nay trong hệ thống truyền giảng phúc âm, chúng ta 
đặt nặng vấn đề căn nhà, cơ sở vật chất của hội thánh như một vấn đề quan trọng hơn thực 
chất của vấn đề này. Vào thời Tân Ước, vấn đề này chỉ là một vấn đề phụ. Tuy thế trong 
các tình huống hiện nay việc có được một nơi nhóm họp vẫn là một vấn đề cần được giải 
quyết. Ở một số quốc gia có một số quy luật giới hạn việc nhóm họp nhiều người với mục 
đích tôn giáo ở những nơi họ có thể thuê cho việc này. Trong những trường hợp như thế, 
vấn đề địa điểm nhóm họp đi đôi với việc xây dựng và thiết lập hội thánh. Tuy vậy, chúng 
ta vẫn phải giữ vấn đề địa điểm nhóm họp ở vị trí thứ hai, và đặt ưu tiên ở các khía cạnh 
thuộc linh để chinh phục các linh hồn cho Đấng Christ. Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đã 
bắt đầu vận hành, vấn đề địa điểm nhóm họp của hội chúng được giải quyết hầu như với 
một phép lạ. Khi nhu cầu chính yếu, nhu cầu thuộc linh đã được giải quyết, khía cạnh vật 
chất cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng. 

 
Chúng ta có nhiều cách bắt đầu một chương trình truyền giáo. Người truyền giảng 

phúc âm có thể tổ chức một chương trình truyền giáo ngoài trời ở một mãnh đất anh hay 
chị ấy có thể mướn để sử dụng cho vài tháng hay trong một năm. Anh hay chị ấy có thể 
dựng lên một tấm lều lớn, một cơ sở vật chất tạm thời hay chỉ một bục giảng với hệ thống 
ánh sáng, âm thanh và loa phát âm là đủ. Nếu con số người cải đạo gia tăng và chương 
trình truyền giáo có được một số tiền dâng hiến, lúc đó việc mướn một địa điểm lâu dài hơn 
hay xây dựng một cơ sở vật chất căn bản có thể được tiến hành. Đôi khi một rạp hát hay 
một nhà kho có thể được hội chúng tổ chức mướn. Khả năng có thể là người truyền giảng 
phúc âm có thể hỗ trợ một số tiền đặt cọc, và hội thánh mới được thành lập sẽ có trách 
nhiệm chi trả hàng tháng tiền mướn địa điểm. 

 
Một kế hoạch khác có thể được dự tính với trường hợp một hội thánh cần được thiết 

lập ở một thành phố mới nhưng đã có một số các hội thánh với những người có chức vụ tại 
thế có thể đến hỗ trợ. Khi kết thúc một chương trình truyền giảng phúc âm, thay vì chúng ta 
tìm cách mướn một nơi nhóm họp phù hợp với một hội chúng lớn, những người mới cải 
đạo có thể được phân chia ra thành những nhóm nhỏ ở nhiều địa điểm khác nhau của thành 
phố. Các sinh viên của chủng viện hay trường Kinh Thánh hay các mục sư có kinh nghiệm 
sẽ chăm sóc và dẫn dắt các nhóm này để họ họp lại ở những tư thất, hay ở những địa điểm 
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được mướn để nhóm họp. Mỗi lãnh đạo sẽ đặc biệt chăm lo, dẫn dắt một nhóm cho đến khi 
nhóm này có đủ khả năng trở thành một hội thánh và có thể tự lo cho địa điểm nhóm họp 
của mình. 

 
Phương pháp này đã thành công ở một số các thủ đô của Trung Mỹ. Tại một buổi 

nhóm họp truyền giảng phúc âm ở San Salvador với hơn ba trăm năm mươi người mới 
được cải đạo và đã nhận lãnh thánh lễ Báp-têm, tất cả những thân hữu và tín hữu mới này 
được chia ra thành mười hai nhóm ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố này. Nhân sự các 
hội thánh lân cận và trường Kinh Thánh đã tham gia vào việc hỗ trợ các nhóm mói này. 
Trong một năm có đến mười hai hội thánh đã được thiết lập trong vòng đai thành phố này 
và đã tạo được trong mười năm sau đó bốn mươi hội thánh khác cho thành phố này và các 
vùng lân cận. Đương nhiên phương pháp này tùy thuộc vào khả năng của các mục sư có thể 
đảm nhiệm các nhóm mới này. 

 
Một lời bổ sung để làm chứng cho phương pháp này.  Chẳng có gì là ấn tượng khi 

thấy hàng trăm  Cơ Đốc Nhân phải tản mát trong hai mươi các hội thánh trên khắp thành 
phố thay vì thấy họ có thể nhóm được với nhau ở một địa điểm. Tuy vậy, chắc chắn 
phương pháp này có nhiều lợi điểm. Trước hết trong những giai đoạn đầu của sự thiết lập 
một hội thánh ở một quốc gia việc có được một mục sư có khả năng chăm sóc một hội 
thánh với năm trăm tín hữu mới cải đạo không phải là dễ. Việc tìm được nhân sự có thể dẫn 
dắt, chăm sóc một nhóm năm mươi người cũng không phải là đơn giản. Hơn nữa, khi phân 
chia họ ở nhiều điểm nhóm ở khắp thành phố, họ có thể đụng chạm đến một số lớn hơn dân 
cư thành phố hơn là để tất cả mọi hoạt động tập trung vào một điểm nhóm duy nhất. 
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6. Quy trình xây dựng hội thánh (phần 2) 

 
ây giờ chúng ta hãy nghiên cứu các giai đoạn cần vượt qua để thiết lập một hội 
thánh mới trong một khu phố hay một khu vực bằng cách bắt đầu một chương 
trình truyền giảng phúc âm. Chúng ta có thể nhận dạng ba (3) giai đoạn chính: 

phần chuẩn bị chương trình truyền giảng, triển khai chương trình truyền giảng, và công 
việc cần được duy trì sau khi chương trình truyền giảng đã được thực hiện..   
 

Sự chuẩn bị của chương trình truyền giáo. 

Xây dựng một hội thánh căn bản vẫn là một công việc và một trách nhiệm thuộc 
linh và như thế cần được hoàn thành bởi những công cụ và phương thức thuộc linh. Vì thế, 
một sự chuẩn bị thuộc linh là trọng yếu. Nếu đã có một số Cơ Đốc Nhân trong khu vực, 
chúng ta nên khích lệ họ tham dự  những buổi nhóm và đóng góp nỗ lực cầu nguyện để mở 
đường cho mùa thu gặt. Nếu trong vùng lân cận và khu vực đó chưa có các Cơ Đốc Nhân 
thì người truyền giảng phúc âm và những người cộng sự trong công việc truyền giáo phải 
tự mang gánh nặng cầu nguyện và chuẩn bị về mặt thuộc linh cho cánh đồng truyền giáo. 
Nếu ở các thị trấn hay thành phố lân cận đã có một số hội thánh thì chúng ta cần xin sự hỗ 
trợ thuộc linh từ các anh chị em thuộc về các hội thánh này. 

 
Một nhóm Cơ Đốc Nhân có sự khao khát dấn thân trong một thánh chức cầu 

nguyện nghiêm túc cho sự thành công của chương trình truyền giáo có thể được Đức Chúa 
Trời sử dụng để tạo nên một bầu không khí tích cực, giúp cho người nghe đón nhận dễ 
dàng phúc âm và đánh tan nỗ lực của các quyền lực tăm tối chống đối phong trào phát triển 
và bành trướng vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể xem thường hiệu quả 
của những chiến binh cầu nguyện như thế. Nhiều người truyền giảng phúc âm đầy tài năng 
đã xác định là sự thành công của họ đến từ sự cầu nguyện đầy quyết chí của những người 
nam và nữ đã hậu thuẫn họ một cách thầm lặng trong chiến trận thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô 
đã miêu tả tầm quan trọng của thánh chức này trong sự miêu tả của ông về chiến binh Cơ 
Đốc. Ông đã khẳng định rằng chiến trận của chúng ta không phải là chống lại xác thịt và 
máu huyết mà là chống lại các quyền lực thuộc linh đang cai trị thế gian này. Ông kết thúc 
phân đoạn này bằng sự yêu câu các anh chị em hậu thuẫn ông trong cầu nguyện cho một 
chiến trận như thế, và nhất là sự thành công của chính thánh chức của ông: “Xin cầu thay 
cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố 
huyền nhiệm Phúc Âm.” (Ê-phê-sô 6:19). 

 
Định vị nỗ lực trong công việc truyền giảng phúc âm. 

Vấn đề bắt đầu từ đâu là trọng yếu. Tình huống, tình cảnh có thể là một yếu tố định 
đoạt. Tuy thế, một số nguyên tắc dẫn dắt vẫn hữu ích cho chúng ta.  
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Hãy đi đến nơi anh chị có thể gặp gỡ những người anh chị muốn đụng chạm! Theo 
một nguyên tắc chung, những nơi tập trung dân cư nên được chọn hơn là những nơi ít dân 
cư. Một số các hội thánh đã không phát triển được vì được thiết lập ở những địa điểm quá 
xa những nơi tập trung dân cư. Yếu tố có một mãnh đất đã được dâng hiến để xây dựng 
một hội thánh không phải là một lý do đủ để đặt căn nhà cho điểm nhóm ở vùng ven thành 
phố. Anh chị tìm kiếm một địa điểm ở trung tâm chuyên nghiệp của thành phố cũng không 
hẳn là một lợi điểm mặc dù trông như thế lúc ban đầu vì đó chỉ là nơi làm việc và đa số lại 
ở xa nơi làm việc. Địa điểm mới được chọn lựa cần phải là một nơi dễ đi lại bằng xe, 
đường bộ, xe buýt hay đường sắt (xe lửa) mà nhiều người có thể đến được một cách dễ 
dàng. 

Việc đặt địa điểm cho hội thánh mới ra đời không thể là một kế hoạch hoàn hảo, với 
mọi sự có thể được tiên đoán trước. Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi sự đánh giá của các 
kết quả. Nhiều chương trình truyền giáo được tổ chức trong nhiều khu vực khác nhau của 
một thành phố sẽ cho chúng ta sự cảm nhận khu vực nào thuận lợi nhất. Và có thể câu trả 
lời cho nỗ lực truyền giáo không phải là một mà là ba hay bốn hội thánh sẽ ra đời. Việc 
đảm bảo có được một căn nhà hay một địa điểm nhóm họp lâu dài ngay lúc ban đầu không 
phải là việc chủ yếu. Điều trọng yếu là tiếp cận và đụng chạm nhiều người nhất cho Đấng 
Christ. Việc truyền giảng ngoài trời ở một mãnh đất được mướn, hay trong một rạp hát hay 
một sân vận động đều đem đến cơ hội làm chứng cho nhiều nơi khác nhau trong thành phố 
và đó cũng là cơ hội cho Đức Thánh Linh đụng chạm và dẫn nhất một cách sâu nghiệm 
những người có lòng mộ đạo. Sự uyển chuyển là trọng yếu trong công việc truyền giảng 
phúc âm. 

Công việc đi đến từng nhà cũng cần được đảm nhiệm trong nỗ lực chuẩn bị chương 
trình truyền giảng phúc âm. Người truyền giảng phúc âm cần hợp tác với sự hỗ trợ của một 
nhóm Cơ Đốc Nhân kết ước trong công việc đi đến từng nhà trong khu phố để phân phát tài 
liệu truyền giáo, trao đổi và tiếp xúc với cư dân để hiểu được nhu cầu thuộc linh của họ và 
mời họ tham dự chương trình truyền giảng phúc âm được tổ chức với một người truyền đạo 
đến từ nơi khác. Người đi thành lập hội thánh cũng có thể theo phương pháp này để có 
được một số khán thính giả. Trong nỗ lực như thế, hàng ngàn căn nhà có thể được viếng 
thăm. Chúng ta khó có thể tưởng tượng cách tiếp cận như thế với một số lớn người nghe 
mà không tìm được một vài tấm lòng mềm mại. 

Các buổi nhóm họp cần được loan báo trước. Các phương pháp được sử dụng tùy 
theo khả năng sẵn có ở mỗi địa phương. Các áp-phích cần được đặt ở những vị trí chiến 
lược và các truyền đạo đơn phân phát. Thông báo ngắn chừng một phút qua đài phát thanh 
cũng rất hiệu quả. Một số người truyền giảng phúc âm cũng sử dụng dịch vụ truyền hình để 
tiếp cận và gây được sự quan tâm của nhiều người đối với chương trình truyền giáo. Trình 
bày từ một đến năm phút trên đài truyền hình và đài phát thanh thường đem đến kết quả tốt 
nhất ở giai đoạn chuẩn bị chương trình truyền giáo. Anh chị cũng có thể sử dụng các tờ báo 
địa phương và một chiếc xe quảng cáo để loan truyền trên đường phố tin về các buổi nhóm 
sắp đến. 
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Chương trình truyền giảng phúc âm. 

Nếu một chương trình truyền giảng phúc âm được dự tính, các nguyên tắc làm việc 
sau đây sẽ rất hữu ích: 

1) Người truyền giảng phúc âm và các cộng sự sẽ đến các buổi nhóm sau khi dành thời 
giờ trong sự cầu nguyện và chuẩn bị thuộc linh, và chờ đợi sự mặc khải và khải thị của 
Đức Chúa Trời. 

2) Thông điệp cần phải đơn giản và dựa trên Kinh Thánh, nhấn mạnh trên trọng điểm là 
Đức Chúa Trời lắng nghe và giải đáp cho lời cầu nguyện, truyền đạt đến người nghe 
thực tế của thông điệp Cơ Đốc. 

3) Các buổi nhóm cần phải được sống động và đầy nhiệt khí, các bài thánh ca cần phải 
mang đến sự cảm hứng với nhiều ban hợp ca để duy trì sự quan tâm của người đến 
tham dự lần đầu. Sự làm chứng của những người đã tìm thấy sự giải thoát khỏi tội lỗi 
hay sự chữa lành bệnh như sự giải thích đích đáng cho người nghe và làm sống dậy một 
thái độ của niềm tin. 

4) Ở mỗi buổi nhóm, anh chị cần cho mọi người cơ hội tiếp nhận Đấng Christ. 

5) Những người đã tuyên xưng đức tin cần được viếng thăm tại nhà của họ tiếp theo sau 
chương trình truyền giảng phúc âm. 

Duy trì, gìn giữ các kết quả. 
Việc giảng dạy và đem đến kiến thức Cơ Đốc cho những người mới được cải đạo là 

thiết yếu trong khi chương trình truyền giảng phúc âm còn đang tiếp tục, nhất là ở cực 
điểm. Người truyền giảng phúc âm hay người sẽ ở lại sau này để phục vụ với tư cách mục 
sư hội thánh mới cần sắp xếp mỗi buổi trưa hay bất cứ lúc nào có thời giờ rãnh rổi để đem 
đến sự giảng dạy và đào tạo đặc biệt cho những người mới được cải đạo để chuẩn bị cho 
thánh lễ báp-têm. Thực hành này đã chứng tỏ rất hiệu quả và đem đến rất nhiều kết quả tốt 
với nửa giờ giảng dạy trước mỗi buổi nhóm. Nếu chúng ta chờ đợi thời gian trôi qua thì sẽ 
quá trễ để đào tạo những tín hữu mới này, sự nhiệt tình và hứng khí của chương trình 
truyền giảng phúc âm sẽ không còn nữa. Họ cần được khích lệ tham gia vào các lớp dành 
cho những người mới tiếp nhận đức tin ngay ngày đầu tiên họ bước những bước tiến đến 
Đấng Christ. 

 
Có nhiều lớp học mà một tín hữu mới cải đạo có thể tự học ở nhà để được củng cố 

về mặt thuộc linh. Thường thì là loạt các bài học về các điểm căn bản và nền tảng của phúc 
âm. Các bài học này có thể được phát cho anh chị em mới trong đức tin để họ tự nghiên 
cứu ở nhà và họ có thể gửi hay đem những cầu trả lời cho người được chỉ định sửa các bài 
này và dìu dắt họ trong thuộc linh. Nếu những người chưa tiếp nhận đức tin theo học các 
bài này, thường thì trước khi bài học kết thúc họ đã sẵn sàng tuyên xưng đức tin về Đấng 
Christ như là Cứu Chúa và tham dự lớp học với những người mới được cải đạo. 
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Một chương trình truyền giảng phúc âm như thế không thể quá ngắn trong thời gian 
và có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Khi tiếp tục một chương trình mỗi đêm trong một thời 
gian dài, những người mới được cải đạo sẽ có cơ hội sống theo đời sống mới của họ và 
trưởng thành trong đức tin. Đối với những người sống trong môi trường không Cơ Đốc hay 
truyền giáo phúc âm, thời gian dài tiếp cận với thông điệp đơn thuần của phúc âm sẽ giúp 
họ rất nhiều trong sự chuyển tiếp. Các chương trình kéo dài chỉ trong một hay hai tuần có 
thể có một kết quả tốt với số đông nhưng thường thì đa số những người này không trở nên 
thành viên của hội thánh. Trong khi đó, một chương trình kéo dài 3 tháng hay lâu hơn nữa 
thì có nhiều hy vọng có được một tỷ lệ kết quả lâu bền hơn. 

 
Người truyền giảng phúc âm không nên ngạc nhiên là cũng những người như thế sẽ 

đáp lại một cách tích cực sự mời gọi mỗi đêm. Đức Chúa Trời biết rõ lúc nào ánh sáng sẽ 
thật sự lan tỏa và khi nào một người sẽ nhận lãnh được sự đảm bảo toàn vẹn của sự cứu rỗi. 
Trong thời gian chờ đợi, họ cần được khích lệ trong sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Sự đáp lời 
liên tục của họ sẽ cho người truyền giảng phúc âm và các cộng sự viên cơ hội trợ giúp mỗi 
người một cách tận tình nhưng riêng biệt.  

 
Điều này rất quan trọng trong các chương trình truyền giảng ở vùng nông thôn rộng 

lớn mà việc viếng thăm mỗi nhà chắc chắn sẽ bị giới hạn bởi con số người đáp lời kêu gọi.  
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7.  Hãy hỗ trợ và hậu thuẫn những người mới tiếp nhận đức tin 

 
hi Chúa Giê-su đã tái lập lại chức vụ của sứ đồ Phi-e-rơ sau sự việc bỏ chúa đáng 
tiếc của ông, Chúa đã nói với ông: “Hãy nuôi dưỡng đàn chiên con của Ta.” 
(Giăng 21:15). Chúng ta biết rằng ở một số nơi trên thế giới gần phân nửa các trẻ 

em sinh ra không sống đến thôi nôi. Cũng thế, sự mất mát lớn nhất của giáo hội đến từ sự 
thiếu chăm sóc những người mới được cải đạo để giúp họ đi đến sự trưởng thành. Chúng ta 
khó có thể tưởng tượng được sức mạnh của hội chúng nếu như số người tiếp nhận Đấng 
Christ ở đa số các hội thánh vẫn còn vũng mạnh cho đến ngày nay! Rất đúng là Kinh 
Thánh có nói một số lúa giống bị mất đi bên đường và một số khác sẽ rơi vào bụi gai, 
nhưng nói chung là chúng ta vẫn mất đi quá nhiều những người mới được cải đạo.  
 
Thời điểm đầy rủi ro của sự cải đạo. 

Các em bé thường sanh ra khỏe mạnh. Một em bé không được mạnh khỏe trở nên 
yếu đuối và sẽ bệnh gần như cả đời. Điều cần thiết cho chúng ta với tính cách nhân sự Cơ 
Đốc là phải làm tất cả trong tầm tay của chúng ta để trợ giúp những người tiếp nhận Chúa 
dù trong các chương trình truyền giáo hay trong các hội thánh của chúng ta để họ có khả 
năng trở nên khỏe mạnh và có đầy sức khỏe khi được sanh ra trong vương quốc Đức Chúa 
Trời. Điều đầu tiên và tiên quyết là đem đến cho họ tất cả sự chăm sóc cần thiết khi họ mới 
được cải đạo. Người truyền giảng phúc âm cần chuẩn bị có sẵn một nhóm người tư vấn để 
hỗ trợ những người tiếp nhận Đấng Christ như Cứu Chúa của họ. Những nhân sự này cần 
phải có hơn cả một kiến thức căn bản. Họ cần phải là những người thật sự đã từng trải 
nghiệm về mặt thuộc linh, hiểu biết Kinh Thánh và có một sự khao khát sâu nghiệm để 
thấy được những linh hồn được tái sanh ra trong vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta 
thường hay bị thất vọng với sự trợ giúp đem đến cho những người dám tiến đến để tiếp 
nhận Đấng Christ như là Chúa Cứu Thế của họ. Đôi khi, sự trợ giúp này chỉ giới hạn ở việc 
lấy tên và địa chỉ của người có ước muốn tuyên xưng đức tin, chỉ để sau này liên lạc lại với 
họ. Và thường thì không ai đến thăm họ. Chúng ta hãy đem tất cả nỗ lực để giúp người tiếp 
nhận Đấng Christ trải nghiệm được một sự cải đạo thuộc linh thực thụ. Điều đó còn hơn là 
một nghi thức tôn giáo thuộc về tin lành truyền giáo. Quyết định cuối cùng phải được dựa 
trên một đức tin thật và ý chí của người muốn đi đến sự cải đạo để có thể là một sự trải 
nghiệm hơn cả một kinh nghiệm cảm xúc bình thường. Đó là điều cần thiết để đức tin của 
người cải đạo được đặt trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa có thể 
đọc cho người mới tiếp nhận đức tin nghe một trong những lời hứa đem đến một niềm hy 
vọng và nền tảng cho đức tin, và điều đó cũng giúp cho cả hai hiểu rằng các phân đoạn này 
của Kinh Thánh đều là căn bản của đức tin. 

Khi dẫn dắt người đang đi tìm kiếm đến trực tiếp với Đấng Christ, chúng ta giúp 
cho anh hay chị ấy thực hiện được những bước chân định đoạt cần thiết mà anh hay chị ấy 
phải tự thực hiện. Các bước chân ấy sẽ dựa hoàn toàn trên Lời của Đức Chúa Trời. Các 

K 
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phân đoạn của Kinh Thánh cần phải được đọc cho người đang đi tìm kiếm Đấng Christ 
nghe, hay anh/chị ấy tự đọc thành tiếng phân đoạn đó. 

1 – Tập trung mọi sự chú tâm vào Chúa Giê-su Christ. Người lầm lỗi cần phải 
ngừng không xem chính mình nữa, không còn vướn mắc với các tội lỗi, bất toàn, khiếm 
khuyết và chỉ còn nhìn về Chúa Cứu Thế để Ngài có thể cứu giúp người ấy. “Hãy tin Chúa 
Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!” (Công Vụ 16:31). 

2 – Xưng nhận tội lỗi và nhận lãnh được sự tha thứ. “Nếu chúng ta xưng tội lỗi 
mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy 
chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (1 Giăng 1:9). 

3 – Từ bỏ tội lỗi và trở về với Đức Chúa Trời. “Hãy ăn năn, và mỗi người phải 
nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su mà chịu báp-tem để tội lỗi quý vị được tha thứ, rồi sẽ 
nhận được ân tứ Thánh Linh.” (Công Vụ 2:38). 

4 – Tiếp nhận Đấng Christ với một hành động của đức tin. “nhưng những ai tiếp 
nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.  

 

Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng 
do chính Đức Chúa Trời sinh thành.” (Giăng 1:12–13). 

“nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức 
Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu;  Vì tin trong lòng thì 
được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói 
rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái 
và người Hy Lạp.” (Rô-ma 10:9–11). 

 
Người lầm lỗi cần được khích lệ để có thể tự cầu nguyện Đức Chúa Trời bằng 

những lời lẽ của riêng mình và xưng nhận tội lỗi của mình. Đó là điều trọng yếu để chính 
anh hay chị ấy có được một sự kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng đừng 
xem công việc mình đã kết thúc khi nói với người mới cải đạo là anh hay chị ấy đã tiếp 
nhận Đấng Christ và bây giờ anh hay chị ấy đã trở thành một Cơ Đốc Nhân. Nhiều người 
đã bước tới như một nghi thức tôn giáo Tin Lành mà chẳng hề có sự tiếp cận, gặp gỡ và 
quan hệ thật sự với Đấng Christ. Và điều này khiến họ sau này sẽ trở nên thất vọng, vỡ 
mộng. Chúng ta cần phải thật sự dành thời gian với những người mới cải đạo này. Một vài 
phút gặp gỡ thật ra chưa hẳn là đủ. Nhân sự hay người hầu việc Chúa cần khích lệ người 
mới tiếp nhận đức tin liên tục cầu nguyện Chúa với những lời hứa của Ngài cho sự cứu rỗi 
cho đến khi Thánh Linh của Ngài có cơ hội đánh tan sự tăm tối thuộc linh và ban cho linh 
hồn của anh hay chị ấy sự mặc khải về Đấng Christ.  
 

5 – Sự cần thiết chia sẻ với những người khác về Đấng Christ. “Ta bảo các con, hễ 
ai tuyên xưng Ta trước mặt loài người, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ấy 
trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời; …” (Lu-ca 12:8). 



 
31 

 

“và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, 
cho đến tận cùng quả đất.” (Công Vụ 1:8). 
 
Những người đỡ đầu thuộc linh. 

Một số hội thánh đã phần nào thành công trong việc thiết lập những người đỡ đầu 
thuộc linh cho những người mới được cải đạo. Mỗi người mới tiếp nhận đức tin sẽ có được 
một người anh hay chị để dẫn dắt, giúp đỡ trong những ngày đầu khi mới tin Chúa.  

Người đỡ đầu thuộc linh cần được chỉ định vào lúc người mới cải đạo thật sự tiếp 
nhận Đấng Christ. Người đỡ đầu thuộc linh cần có một cá tính dễ giao thiệp, cởi mở và có 
những tiêu chí tốt, với những kinh nghiệm tích cực và thích hợp với những người mới cải 
đạo. Trách nhiệm của người đỡ đầu thuộc linh được liệt kê như sau: 

1) Thiếp lập quan hệ với người mới cải đạo khi người ấy mới tiếp nhận đức tin.  

2) Viếng thăm người mới cải đạo trong 24 hay 48 tiếng sau khi anh hay chị ấy đã 
tiếp nhận Đấng Christ. 

3) Cùng đi với người anh chị em mới này ở buổi nhóm kế tiếp, ngồi bên cạnh anh 
hay chị ấy. 

4) Cầu nguyện với anh hay chị ấy sau buổi nhóm họp, trong phòng cầu nguyện, 
hay trước điện thờ nếu được. 

5) Đem đến cho anh hay chị ấy sự khuyên bảo hay hỗ trợ khi anh hay chị ấy cần, 
trong khả năng của người đỡ đầu thuộc linh. 

6) Thông tin cho vị mục sư nếu như người mới cải đạo gặp phải khó khăn trong 
cuộc sống thuộc linh của mình; 

7) Khích lệ anh hay chị ấy đăng ký gia nhập lớp dành cho các tín hữu mới. 
8) Giúp người mới cải đạo nghiên cứu các bài học ở nhà và giải thích cho anh hau 

chị ấy ý nghĩa thuộc linh của các bài này. 
 
Lớp học cho những người mới được cải đạo. 

Cũng như những trẻ sơ sinh cần được chăm sóc thật kỹ, thật đặc biệt, những người 
mới được cải đạo cũng đòi hỏi sự hỗ trợ và giảng dạy đặc biệt (1 Phi-e-rơ 2:2). Mỗi hội thánh 
cần tổ chức một lớp đặc biệt để đem đến sự hiểu biết căn bản cho những tín hữu mới để chuẩn 
bị họ cho thánh lễ báp-têm bằng nước và trở nên những thành viên của hội thánh. Nếu như hội 
thánh không có những người mới được cải đạo để tổ chức lớp đặc biệt này thì hội thánh cần 
tìm kiếm Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho sự phục hưng và cần phải có những bước đầy nghị 
lực và quyết định để gia tăng nỗ lực truyền giảng phúc âm của cả hội thánh. 

Một lớp dành cho những người mới được cải đạo cần được tổ chức ít nhất một lần 
hàng tuần. Lớp này có thể là buổi nghiên cứu Kinh Thánh vào ngày Chúa Nhật hay một buổi 
tối trong tuần. Khi một chương trình truyền giảng phúc âm đang được thực hiện với nhiều tín 
hữu mới thì chúng ta nên bắt đầu lớp này trước khi chương trình truyền giảng kết thúc. Nếu 
không chúng ta sẽ rất khó duy trì được các kết quả tốt đạt được với chương trình truyền giảng 
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sau khi người truyền giảng phúc âm rời khỏi thị trấn hay thành phố nơi đã có chương trình 
truyền giảng này. Một hệ thống đã đạt thành công là tổ chức lớp mỗi tối trong 30 phút trước 
khi bắt đầu chương trình truyền giảng. 

Sự giảng dạy cần phải đơn giản và căn bản. Nếu được, vị mục sư cần phải là người 
giảng dạy lớp dành cho những người mới được cải đạo vì anh hay chị ấy sẽ là người xứng đáng 
và có điều kiện nhất để dẫn dắt họ trong những bước đầu tiên với Chúa. 

Trong các hội thánh của chúng tôi (Các Hội Chúng của Đức Chúa Trời) ở Châu Mỹ 
La-tinh, các mục sư xử dụng một cẩm nang được gọi là Căn Bản của Đức tin và Tình Huynh 
Đệ để tổ chức và dẫn dắt các lớp cho các tín hữu mới này. Anh chị hãy xem Phụ Lục C của 
quyển sách “Hội Thánh Bản Xứ”, các trang 141 – 157, để có được tài liệu này. 

 
Thánh Lễ Báp-têm. 

Thánh lễ Báp-têm là một bước rất quan trọng cho người mới cải đạo.  Chúng ta cần 
giúp anh hay chị ấy chuẩn bị thật kỹ để thánh lễ này thật sự là một kinh nghiệm thuộc linh đầy 
ý nghĩa cho anh hay chị ấy. Thánh lễ Báp-têm cần được tổ chức càng sớm càng tốt trong đời 
sống một Cơ Đốc Nhân. Đó là một sai lầm để năm tháng trôi qua mà người mới được cải đạo 
không quyết định thực hiện bước chân trọng yếu này. Điều này có thể xảy ra khi Giáo hội và 
hội thánh không nhấn mạnh tầm quan trọng của thánh lễ Báp-têm hay không cho cơ hội thực 
hành thánh lễ này. Hay người mới cải đạo có thể không mong muốn tiến đến giai đoạn này vì 
cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Trong trường hợp này, vị mục sư cần phải khuyên bảo hay tư 
vấn người mới cải đạo và giúp đỡ anh hay chị này giải quyết các khó khăn hay nan đề của 
mình. Một sự giảng dạy đôi khi cần thiết để chuẩn bị một người mới cải đạo cho Thánh Lễ 
Báp-têm. Anh hay chị ấy cần có khả năng hiểu được hành vi của mình và đảm nhận trách 
nhiệm sống như một Cơ Đốc Nhân. Nhiều mục sư không cử hành thánh lễ Báp-têm cho người 
mới cải đạo nếu họ không sẵn sàng trở nên thành viên của hội thánh địa phương. Thật ra chính 
ý nghĩa của thánh lễ Báp-têm có thể được xem như là bước đầu tiên để trở thành thành viên 
thực thụ của hội thánh địa phương. Các mục sư này không thấy có lý do cử hành thánh lễ Báp-
têm cho những người không có ý muốn hay không dám đảm nhận trách nhiệm của một thành 
viên của hội thánh địa phương. 

Thời gian giảng dạy cũng có một mục đích khác. Đặc biệt ở Châu Mỹ La-tin, nhiều 
người đến với Chúa nhưng vẫn còn có những rắc rối trong gia cảnh vợ chồng. Có rất nhiều cặp 
thường sống chung như vợ chồng nhưng không chính thức kết hôn. Thánh lễ Báp-têm được 
xem như sự trả lời với một lương tâm trong sáng trước mặt Đức Chúa Trời, và cũng là một sự 
làm chứng cho cả thế giới về một đời sống mới trong Đấng Christ. Vì thế mà chúng tôi tin rằng 
những người mới cải đạo cần đem đến một bằng chứng về sự cải đạo của họ với sự chỉnh đốn 
đời sống của họ. Những anh chị em khuyên bảo và tư vấn cho các tín hữu mới cũng cần tránh 
tinh thần luật pháp cực đoan đối với các vấn đề này vì tội lỗi chắc chắn đã đem đến bao tổn 
thất trong nhân loại và không ai trong chúng ta có thể đạt đến tình trạng lý tưởng mà Đức Chúa 
Trời ước muốn cho một gia đình Cơ Đốc.  Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đem hết mọi nỗ lực cần  
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thiết để chỉnh sửa, cải thiện những tình cảnh không tốt, và phải chứng tỏ được kết quả xứng 
đáng của sự ăn năn hối cải (Ma-thi-ơ 3:8). 

Chúng ta không thể sao lãng và quên mất đi tầm quan trọng của thánh lễ Báp-têm. 
Bạn bè và thân nhân của những người mới được cải đạo sẽ được mời tham dự thánh lễ và 
người tín hữu mới sẽ có cơ hội tuyên xưng đức tin mới của anh hay chị ấy nơi Đấng Christ. 

 

Những sinh hoạt dành cho những người mới được cải đạo. 

Đó là một sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng một người mới được cải đạo cần phải đơn 
thuần ngồi nghe các tín hữu khác nói. Thật ra anh hay chị ấy cần bắt đầu đời sống một Cơ Đốc 
Nhân như là một nhân chứng tích cực. Trước hết anh hay chị ấy cần làm chứng với gia đình và 
bạn bè của mình. Thật vậy, khi một người tiếp nhận Đấng Christ, tất cả các anh chị em tư vấn 
cần tập trung nỗ lực để giúp cả gia đình của anh hay chị ấy cũng có cơ hội đến với Đấng 
Christ. Tân Ước có rất nhiều điều để nói về sự cải đạo của toàn thể một gia đình. Một người 
mới cải đạo sẽ mở cửa cho sự truyền giảng phúc âm cho gia đình của mình. 

Nếu hội thánh tích cực làm chứng về Đấng Christ với các buổi nhóm ngoài đường, 
người mới được cải đạo sẽ tham gia và có cơ hội nói về tất cả những gì Đấng Christ đã làm cho 
mình. Anh hay chị ấy sẽ được khích lệ để viếng thăm các chi hội và đương nhiên anh hay chị 
ấy vẫn cần tham dự một cách trung tín tất cả các buổi nhóm của hội thánh. 

Với đại mệnh lệnh, Chúa Giê-su đã nói rất rõ là chúng ta cần phải “tạo nên những 
môn đồ” (Ma-thi-ơ 28:19). Trở nên một tín hữu là một điều khác với trở nên một môn đồ của 
Chúa. Một môn đồ là một người đi theo và vâng lời người chủ của mình. 

Chúa Giê-su đã nhấn mạnh trong nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh về cái giá một 
người cần phải trả để trở nên một môn đồ. Trong phân đoạn Lu-ca 14:26, Chúa đã nói rằng 
một môn đồ phải đặt Đấng Christ và ý chỉ của Ngài trên cả cha mẹ, con cái và sự sống còn của 
mình! Câu 33 nói cho chúng ta rất rõ là chúng ta cần đặt tất cả các của cải ở trần thế trên bàn 
thờ. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước theo Đấng Christ. 

Trở nên một môn đồ của Đấng Christ là nhìn nhận quyền tể trị của Chúa. Trong sự 
cứu rỗi chúng ta công nhận và nhìn nhận Đấng Christ như là Cứu Chúa của chúng ta, và chúng 
ta thật sự vui sướng khi biết được rằng tất cả các tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ. Nhưng 
trong lúc đó giá của sự cứu rỗi là giá của sự chuộc tội. Chúng ta không còn thuộc về chính 
mình nữa, chúng ta đã được mua lại với một giá quá đắt (1 Cô-rinh-tô 6:19–20). Một môn đồ 
luôn luôn biết rằng mình thuộc về Chúa.  Sứ đồ Phao-lô nói rằng dù chúng ta sống hay chết, 
chúng ta vẫn thuộc về Chúa (Rô-ma 14:8). Thật ra Đấng Christ có trọn quyền trên người môn 
đồ. Chúa đòi hỏi tất cả và hứa tất cả vì Ngài có nói rằng nếu chúng ta tìm kiếm trước hết 
Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, tất cả phần còn lại sẽ được ban 
cho chúng ta (Ma-thi-ơ 6:33). 

Người môn đồ cần học hỏi rằng trong mỗi giai đoạn của cuộc đời mình, học vấn, 
thương mại, kinh doanh, gia đình và chính cuộc sống của mình đều được Chúa Giê-su Christ tể 



 
34 

 

trị. Đó là một môn đồ chân chính. Đó là điều tạo nên các Cơ Đốc Nhân năng động và các hội 
thánh năng động. Chúng ta đừng bao giờ có thể thỏa mãn trong việc dẫn dắt những tín hữu mới 
tiếp nhận đức tin đến một quan niệm nông cạn của phúc âm. 

Sự tăng trưởng và trưởng thành thuộc linh là thiết yếu. Chúng ta cần phải giảng dạy 
cho người mới được cải đạo nghị lực vượt lên những khiếm khuyết của mình. Cuộc sống đầy 
dẫy Thánh Linh cần được giới thiệu cho tín hữu mới này như một sự trải nghiệm thực tế và cao 
thượng nhất cho tất cả các Cơ Đốc Nhân. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên người mới cải đạo phải chắc 
chắn rằng tánh hạnh đạo lý sẽ đi đôi với đức tin của mình, kiến thức, sự tự chủ, tính kiên nhẫn, 
sự hiếu thảo, tình huynh đệ và lòng nhân đức, khoan dung. Nếu chúng ta sống với các tánh 
hạnh này, Chúa bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bị lay chuyển (2 Phi-e-rơ 1:5–10).  
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8. Sự thiết lập hội thánh. 

 
hi đã đạt đến kết quả sau một chương trình truyền giảng phúc âm với những người 
được cải đạo hay có được một số thành viên tiềm năng, hay với một số Cơ Đốc Nhân 
sinh sống tại khu vực hay địa phương đó, giai đoạn kế tiếp là gom lại các tín hữu 

thành một hội thánh địa phương. Sức mạnh của một hội thánh địa phương thật ra là chính ở 
thành viên của hội thánh. Các thành viên có vững chắc, trung thành, được trang bị kiến thức 
thường sẽ tạo nên một hội chúng năng động, tích cực, trung tín và tăng trưởng. Trong các 
chương trước, chúng ta có nói đến tầm quan trọng trong sự chuẩn bị những người được cải đạo 
để họ có khả năng trở nên các thành viên một hội thánh. Sự chuẩn bị này bao gồm sự giảng dạy 
và đào tạo để xây dựng những nền tảng của đức tin Cơ Đốc, vì để trở thành một thành viên 
trung tín thì một người cũng cần được giảng dạy và rèn luyện với mục đích đó. Một trọng điểm 
khác là các thành viên cần phải thể hiện, bày tỏ một tánh hạnh của một Cơ Đốc Nhân chân 
chính. Rất nhiều người đã đạt đến khái niệm trí thức về chân lý Cơ Đốc nhưng chưa thể hiện 
được bông trái của sự cải đạo thật sự trong đời sống hàng ngày. Một Cơ Đốc Nhân chân chính 
là một người sống được với đời sống thuộc linh của mình. Công việc của Giáo hội và hội thánh 
chỉ có thể tồn tại và phát triển không những bởi những người tốt hay có học vấn, kiến thức 
nhưng còn phải là những người có được quan hệ chặt chẽ với Đức Chúa Trời – những người 
tràn đầy Thánh Linh. 

Đó là một điều trọng yếu đối với người đi thành lập hội thánh khi suy nghĩ đến sự chấp 
nhận những người trở nên thành viên Giáo hội và hội thánh. Với những Cơ Đốc Nhân đầu tiên 
được cải đạo, anh hay chị ấy cần thiết lập quy chế cũng như tiêu chuẩn để hội thánh tuân theo 
trong những năm về sau. Nếu như anh hay chị ấy chấp nhận những người không làm chứng tốt 
trong đời sống Cơ Đốc Nhân của họ, không dấn thân và tự dâng hiến cho Đức Chúa Trời, thờ ơ 
đối với trách nhiệm sống như một Cơ Đốc Nhân, thì người đi thành lập hội thánh đã từ đó ấn 
định mẫu mực trong sự yếu đuối cho cả Giáo hội và mẫu mực này sẽ kéo dài bao nhiêu năm 
sau này. Như thế, với ước muốn mở rộng số lượng các thành viên hay nhận lãnh được sự tài trợ 
hay sự hậu thuẫn về mặt tinh thần cho các dự án phát triển hội thánh của mình, người tôi tớ của 
Chúa cần phải rất thận trọng đối với những người mang danh xưng là Cơ Đốc Nhân nhưng có 
thể đến từ những nhóm khác với những giáo lý khác biệt hay đối nghịch với giáo lý anh hay 
chị ấy đang truyền giảng. Thí dụ, mục tiêu của người đi thành lập hội thánh là thiết lập một hội 
chúng có khả năng sống độc lập, tự lực về mặt tài chánh. Nếu như anh hay chị ấy chấp nhận 
những thành viên không có trách nhiệm về lãnh vực này hay không tin nơi sự dâng hiến thập 
phân (một phần mười), không những họ sẽ không hỗ trợ, hậu thuẫn công việc phát triển hội 
thánh mà họ sẽ còn làm những anh chị em khác nản chí với tinh thần và lập trường của họ. Một 
điểm khác mà người đi thành lập hội thánh cần phải cảnh giác: những nhóm đã từng ly khai 
với một hội chúng và ước muốn gia nhập hội thánh mới. Đôi khi đó là những người thích tranh 
cãi, gây gổ và đã từng tách rời với hội thánh cũ của họ vì họ không thể thao túng như mong 
muốn. Những thành viên như thế chỉ đem đến nan đề về sau và sự hiện diện của họ chỉ làm tổn 
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hại đến hội thánh mới.  Số lượng thành viên không quan trọng bằng sự trung thành và ổn định 
của họ. 

Vì chính sự ổn định của hội thánh tùy thuộc vào tánh hạnh, sự trung thành và hoạt động 
của các thành viên, công việc đầu tiên trong sự tổ chức hội thánh là quyết định cho phép những 
người nào có đủ điều kiện cần thiết để trở nên những  thành viên nồng cốt để xây dựng hội 
thánh. 

Nếu hội thánh được thiết lập ở một khu vực hoàn toàn mới, người truyền giảng phúc 
âm hay vị mục sư cần đưa ra các chỉ thị cần thiết và phỏng vấn mỗi người được cải đạo để 
đánh giá điều kiện tiếp nhận thánh lễ Báp-têm của họ. Các thành viên chuẩn bị cho thánh lễ 
Báp-têm cần phải được đón nhận như thành viên của Giáo hội và hội thánh. Những ứng cử 
viên cho thánh lễ Báp-têm đến từ các hội thánh khác hay các nhóm truyền giáo khác cũng cần 
được phỏng vấn, nếu không sẽ có nguy cơ đem vào bên trong hội thánh mới những người yếu 
đuối hay nhũng phần tử gây sự chia rẻ trong hội chúng. 

Đó là một việc khôn ngoan đối với người tôi tớ Chúa để tạo nên một hội đồng giám 
khảo gồm có những Cơ Đốc Nhân kinh nghiệm và trưởng thành nhất để xem xét, đánh giá và 
phỏng vấn các ứng cử viên cho thánh lễ Báp-têm. Như thế, các thành viên sẽ ý thức được ngay 
từ lúc đầu trách nhiệm cá nhân của họ đối với hoạt động của Giáo hội và hội thánh. 

Khi đã có một danh sách các thành viên, giai đoạn kế tiếp là xác định người sẽ trở 
thành mục sư với sự đồng ý của toàn thể các tín hữu. Điều này trông như một hệ thống không 
cần thiết lúc ban đầu vì hội chúng đương nhiên sẽ chấp nhận người được đề cử, hay người đã 
từng dẫn dắt họ như hoàn toàn không có phương pháp thay thế nào khác. Tuy thế, nếu chúng ta 
giảng dạy cho hội chúng mới khả năng sống và đảm trách những trách nhiệm của mình trong 
tương lai, chúng ta cũng nên đem vào hội thánh các thực hành đúng đắn ngay từ lúc sơ khai 
thay vì sau này cần phải đem những thay đổi hay cải thiện. 

Nếu hội thánh mới là kết quả của một chi hội hay một trạm truyền giáo của một hội 
thánh mẹ, vị mục sư của hội thánh mẹ cùng với hội đồng chấp hành sẽ khuyên đề cử người tôi 
tớ chăm sóc và quản nhiệm sự phát triển của hội thánh mới. Các ứng cử viên cho thánh lễ Báp-
têm sẽ được phỏng vấn bởi hội đồng chấp hành của hội thánh mẹ như thông lệ của mọi hội 
thánh cho đến khi nhóm mới này sẽ được thiết lập như một hội thánh độc lập. Nếu một giáo thể 
ở cấp quốc gia (Giáo hội) đã hiện hữu, câu hỏi sẽ được đặt ra về thể chế độc lập của nhóm mới 
này và sẽ được thảo luận giữa nhân sự địa phương, vị mục sư của hội thánh mẹ và các ủy 
nhiệm viên và hàng giáo phẩm của giáo hội. 

Sau khi lựa chọn vị mục sư, bây giờ hội thánh đã sẵn sàng bầu ban trị sự chính thức của 
mình. Thông thường thì sẽ có từ ba (3) đến bảy (7) chấp sự được lựa chọn. Đối với một hội 
thánh nhỏ thì ban trị sự có thể có ít chấp sự hơn, lý do là vì có thể hội thánh này chưa đủ những 
người trưởng thành để đảm trách các chức vụ này. Nếu như tất các thành viên của hội chúng 
mới đều là những người mới được cải đạo thì việc tốt nhất là chỉ định một ban trị sự tư vấn 
được các thành viên bầu lên hơn là chọn ngay từ lúc ban đầu người cho chức vụ chấp sự. Ban 
trị sự này sẽ hợp tác với vị mục sư trong một năm để quen dần với việc tổ chức và quản nhiệm 
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hội thánh. Có thể đến năm thứ hai thì việc bầu các chấp sự có thể được tổ chức khi có đủ 
những người hội đủ điều kiện để đảm trách các chức vụ này. 

Việc thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn của Kinh Thánh đối với các chấp sự là trọng 
yếu.  Các phân đoạn của Kinh Thánh như Công Vụ 6:1–6 và 1 Ti-mô-thê 3:7–13 sẽ hướng dẫn 
cho hội thánh. 

Đương nhiên là các chấp sự cần được lựa chọn để hỗ trợ vị mục sư trong một số chức 
vụ quản nhiệm các nhu cầu vật chất của hội chúng. Giáo hội theo Tân Ước đã có các trưởng 
lão phục vụ trong lãnh vực và định hướng thuộc linh cũng như cho thánh chức của Giáo hội. 
Trong thực hành ngày nay, vị mục sư lại thường là người duy nhất được nhìn nhận như là 
trưởng lão, cùng lắm thì có một mục sư phụ tá. Vì lý do đó, các chấp sự thường được đặt ở các 
chức vụ thuộc linh và cũng là ban trị sự cho những vấn đề thuộc linh và vật chất. Thí dụ, vấn 
đề kỷ luật của hội thánh thường được giải quyết bởi vị mục sư và hội đồng các chấp sự. 

Hội thánh mới cần tổ chức một đại hội đồng thường niên để xác định chức vụ của vị 
mục sư hay có thể kêu gội một mục sư khác cũng như bầu ban trị sự. Khi hội thánh đã được 
thiết lập vững chắc hơn và các chấp sự có nhiều kinh nghiệm hơn, họ có thể được bầu cho một 
nhiệm kỳ ba (3) năm.  Một số hội thánh cảm thấy tốt hơn trong việc định đoạt trước các vị trí 
nhiều năm trước. Thí dụ, một hội đồng gồm ba (3) chấp sự được bầu lần đầu tiên như sau: một 
chấp sự sẽ có một nhiệm kỳ ba (3) năm, một chấp sự khác sẽ có một nhiệm kỳ hai (2) năm và 
người thứ 3 sẽ có một nhiệm kỳ một năm.  Sau đó, tất cả ba người sẽ được bầu cho một nhiệm 
kỳ ba năm, như thế sẽ không bao giờ có một sự thay đổi hoàn toàn trong các thành viên trong 
mỗi năm. Nhiều hội thánh cũng có chính sách cho phép một chấp sự phục vụ trong hai (2) 
nhiệm kỳ liên tiếp, sau đó anh hay chị ấy sẽ không hoạt động ít nhất một năm để tạo cơ hội cho 
những anh chị em khác có điều kiện tham gia vào công việc quản nhiệm hội thánh. 

Ban trị sự cần nhóm lại ít nhất một lần trong tháng. Vị mục sư sẽ chủ tọa hội đồng và 
có thể yêu cầu các buổi họp đặc biệt khi tình thế đòi hỏi. 

Ở hội đồng thường niên của hội thánh, một báo cáo tài chánh sẽ được trình cho hội 
chúng với đầy đủ chi tiết về các hoạt động tài chánh hội thánh. Các quyết định quan trọng như 
thu thập tài sản cho hội thánh cần có sự chấp thuận của toàn thể hội chúng hiện diện ở một đại 
hội đồng và nếu cần với sự kêu gọi một đại hội đồng bất thường hay đặc biệt cho vấn đề này. 

Ở các đại hội đồng cũng như các phiên họp hàng tháng với hệ thống đại biểu cần được 
áp dụng. 
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9. Hội thánh hành động 

 
 chương đầu tiên chúng ta có nhấn mạnh là Giáo hội và hội thánh có một lý do gồm ba 
(3) phần để hiện hữu: phụng sự Đức Chúa Trời, phục vụ các tín hữu, và phục vụ thế giới 
này qua sự truyền giảng phúc âm. 

 
Thánh chức của Giáo hội, hội thánh và Đức Chúa Trời. 

Công Vụ chương 13 giới thiệu một hội thánh đang hoạt động ở thành An-ti-ốt để từ đó 
trở thành một trung tâm truyền giáo để phát triển và làm lan rộng phúc âm đến người ngoại. 
Trong lúc họ đang phụng sự Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh đã kêu gọi các ông Ba-na-ba và 
Phao-lô cho một sứ mệnh đặc biệt (câu 2). Cụm từ “phụng sự Đức Chúa Trời” mang ý nghĩa 
gì ở đây?  Quan niệm nền tảng của phụng sự là sự thờ phượng. Chúa Giê-su đã nói: “Nhưng 
giờ sắp điểm và thật ra đã điểm đây rồi, lúc những người thực tâm thờ phụng sẽ thờ phụng 
Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật, vì Chúa Cha vẫn tìm kiếm những người có lòng thờ 
phụng như vậy. (Giăng 4: 23).  Trong Rô-ma 12: 1, chúng ta được bảo phải dâng hiến một sự 
thờ phượng hợp lý, và đương nhiên không phải là các thú vật tế thần nhưng ngược lại chính 
bản thân chúng ta là của lễ sống được dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, sự 
thờ phượng thuộc linh không chỉ dừng lại ở các nghi thức, nghi lễ tôn giáo mà là sự kết ước và 
dấn thân của cả con người của chúng ta để phụng sự Đức Chúa Trời. Sự thánh hiến cho Đức 
Chúa Trời là một sự thờ phượng thuộc linh đẹp lòng Ngài. Sự thờ phượng bao gồm sự tạ ơn, 
khen ngợi và tán dương, tán tụng sự oai nghi và vĩ đại của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 13: 15 – 
16). 

Chúng ta cũng thấy Kinh Thánh nói về những dâng hiến của chúng ta cho Đức Chúa 
Trời như một của lễ thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời (Phi-líp 4: 18). Cũng thế, làm việc tốt 
và phục vụ nhân loại cũng là một thánh chức hay một hành động thờ phượng đối với Đức Chúa 
Trời. 

Đó là việc cần thiết để chúng ta nhận thức được là chức năng của Giáo hội và hội thánh 
trong sự thờ phượng hiện hữu không chỉ là khi hội chúng nhóm họp lại trong nhà thờ hay 
phòng nhóm của hội thánh mà còn thể hiện qua sự sống thuộc linh hàng ngày khi các Cơ Đốc 
Nhân cầu nguyện, dâng hiến hay phục vụ người lân cận của mình. Những người làm việc được 
khích lệ phục vụ chủ mình không chỉ làm vừa lòng con người mà như là những tôi tớ của Đức 
Chúa Trời, thực hiện tận tâm mọi công việc theo ý chỉ của Ngài (Ê-phê-sô 6:6), đến nỗi công 
việc tầm thường nhất trong nhà cũng được thực hiện với mục đích làm hài lòng Đức Chúa 
Trời, và tất cả có thể trở nên một hành động, một cử chỉ thờ phượng. Và cũng có sự thờ 
phượng của cả hội chúng khi hội thánh được nhóm họp lại. Đương nhiên, hội thánh ở thành 
An-ti-ốt đang thờ phượng như thế khi Đức Thánh Linh bắt đầu nói chuyện với hội chúng 
(Công Vụ 13:1–2). 

Các lãnh đạo hội thánh cần động viên, khuyến khích một bầu không khí thích hợp cho 
sự thờ phượng thật sự. Sự thờ phượng không chỉ là ca hát một cách máy móc các bài thánh ca 
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hay đọc các lời cầu nguyện như tụng kinh. Các sinh hoạt này có thể trở nên một sự bày tỏ thật 
sự và thành thật của sự thờ phượng, nhưng nếu trở nên một thói quen được thực hiện như máy 
móc thì tất cả sẽ mất đi ý nghĩa cao thượng của sự thờ phượng chính chắn. Tấm lòng là trọng 
yếu; và tấm lòng cần phải có sự khao khát chân thật của một người ước muốn đến gần với Đức 
Chúa Trời. Ngoài ra, sự thờ phượng chính chắn và thật sự đòi hỏi hơn cả nghị lực của con 
người. Đức Thánh Linh cần linh cảm và dẫn dắt chúng ta trong sự thờ phượng chính chắn và 
thật sự. Phao-lô nói với chúng ta là qua Đấng Christ, chúng ta có thể hiệp nhất được với thần 
linh của Cha chúng ta trên trời (Ê-phê-sô 2:18).  Ông còn nói là chúng ta không thể cầu 
nguyện như chúng ta ước muốn, “nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng 
ta … theo như ý của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:26–27). Đạt đến sự thờ phượng thuộc linh là 
thánh thức cao thượng nhất của Giáo hội và hội thánh. 

 
Thánh chức của Giáo hội và hội thánh đối với các tín hữu. 

Thánh chức này vừa dựa trên số lượng và cùng lúc đó trên phẩm chất. Có nghĩa là 
thánh chức sẽ giúp cho Giáo hội và hội thánh tăng trưởng về số lượng mà cùng lúc đó với sức 
mạnh thuộc linh để đem đời sống thuộc linh của các thành viên đến sự trưởng thành cá nhân. 
Nhiều phân đoạn của Kinh Thánh đã nhấn mạnh đến thánh chức này. Ê-phê-sô 4:15–16 cho 
thấy Đấng Christ là đầu của cả thân thể và các chi thể (thành viên) cần hỗ trợ nhau để sinh tồn, 
và như thế mỗi người và cả Giáo hội cũng như các hội thánh sẽ được gầy dựng trong tình yêu 
thương. Toàn thể chương 12 của quyển 1 Cô-rinh-tô được tập trung vào quan niệm của mỗi 
cá thể Cơ Đốc Nhân như là chi thể của thân thể Đấng Christ, và để chung sống, hậu thuẫn và 
hợp tác với các chi thể khác. 

Giáo hội được gầy dựng trong tình yêu thương (1 Cô-rinh-tô 13) và với các ân tứ thuộc 
linh (1 Cô-rinh-tô 12:4–7). Tiếp theo là một danh sách các ân tứ thuộc linh mà Giáo hội và hội 
thánh sẽ được thêm sức và vững mạnh (1 Cô-rinh-tô 12:8–31; Rô-ma 12:4–10). Một số các ân 
tứ sẽ gầy dựng Giáo hội với khả năng tiên tri, khích lệ, phục vụ và giảng dạy. Các chức vụ 
chính trong Giáo hội (các sứ đồ, tiên tri, người truyền giảng phúc âm, mục sư và học giả) đều 
có mục đích chuẩn bị hay “nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây 
dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế” (Ê-phê-sô 4:11–13). 

Sự cầu nguyện và cầu thay cho những nhu cầu của anh chị em Cơ Đốc Nhân chúng ta 
sẽ giúp củng cố các thành viên khác của Giáo hội và hội thánh và như thế sẽ gầy dựng toàn thể 
Giáo hội (Ê-phê-sô 6:18–20 và Rô-ma 8:26–27). 

Sự phục vụ anh chị em thành viên của thân thể Đấng Christ được quy định như một 
cách gầy dựng thân thể của Ngài. “Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm việc lành cho 
mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.” (Ga-la-ti 6:10). 

 
Thánh chức của Giáo hội và hội thánh đối với thế giới chưa cải đạo. 

Sự truyền giảng phúc âm luôn luôn là sứ mệnh cao thượng nhất của Giáo hội.  Đấng 
Christ đã ban lệnh cho chúng ta truyền giảng phúc âm cho mỗi người thuộc về mọi quốc gia và 
dân tộc (Lu-ca 24:47 ; Ma-thi-ơ 28:16–20; Mác 16:15). 
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Sự hiện đến của Đức Thánh Linh sẽ đem đến sức mạnh cho các tín hữu, giúp họ trở nên 
các nhân chứng cho mọi quốc gia, mọi dân tộc (Công Vụ 1:8).  Các Cơ Đốc Nhân đã đem đến 
một gương mẫu giá trị khi họ “đi đến đâu cũng truyền giảng Phúc Âm” (Công Vụ 8:4). Sự 
làm chứng của sứ đồ Phao-lô là “Tôi công bố cho anh em đủ điều lợi ích, không giữ lại chút 
nào, dạy dỗ anh em giữa công chúng cũng như từ nhà này qua nhà khác. Tôi khuyến cáo cả 
người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải ăn năn trở về với Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa 
Giê-su” (Công Vụ 20:20–21). 

 

Trong những ngày cuối cùng của thời đại này, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đối với 
Giáo hội là hoàn thành sứ mệnh truyền giảng phúc âm cho toàn thế giới. Với sự gia tăng bùng 
nổ của dân số trên khắp thế giới, chúng ta cần phải sử dụng tất cả các phương tiện hợp pháp để 
quảng bá, loan truyền  phúc âm. 

Một trong các phương tiện đầu tiên để quan bá, loan truyền phúc âm luôn luôn là sự 
làm chứng cá nhân của các Cơ Đốc Nhân trong quan hệ và tiếp cận với những người chưa 
được cải đạo. Nỗ lực này có thể được bổ sung với sự phân phát sách vở và tài liệu về phúc âm, 
sự truyền giảng phúc âm qua các tầng sóng phát thanh, các chương trình truyền giảng phúc âm 
đại trà, trên các đường phố, ở các công viên hay các trung tâm truyền giảng phúc âm trong các 
khu phố lao động hay ở ngoại ô thành phố. 

Mỗi hội chúng cần xem những người chưa được truyền giáo trong khu phố của mình 
như là một trọng trách cá nhân. Mỗi hội chúng cần có trách nhiệm mang thông điệp phúc âm 
đến khu vực hay vùng thuộc về hội thánh của mình, hay đến nửa đường với hội chúng bên 
cạnh mình. 

 

Một trong những giai đoạn đầu tiên là một sự khảo sát và nghiên cứu khu vực để tìm 
các cánh cửa mở rộng cho sự làm chứng. Đó có thể là đơn thuần một cơ hội truyền giảng ở nhà 
một tín hữu hay cơ hội tổ chức một buổi nhóm họp ở ngoài trời ở một làng bên cạnh. Các lãnh 
đạo của hội thánh sẽ chỉ định những tôi tớ hay giáo hữu tại thế trung tín để làm chứng ở một 
địa điểm nhất định mỗi tuần. Một chi nhánh của Trường Chúa Nhật và một tế bào lớp học Kinh 
Thánh cần được thiết lập với những người giảng dạy đến từ hội thánh mẹ để tất cả có thể hợp 
sức và xây dựng sự phát triển và bành trướng trọng yếu của hội thánh địa phương của họ. 

Những buổi nhóm ban đêm cũng cần được tổ chức. Khi những người mới được cải đạo 
đã được chinh phục, quy trình giảng dạy cần phải chú trọng đến sự chuẩn bị của nhóm mới này 
cho thánh lễ Báp-têm trong nước. Cuối cùng, chi hội sẽ được tổ chức thành hội thánh để quy 
trình xây dựng và phát triển hội thánh sẽ được lập lại và tiếp tục. Hệ thống xây dựng và phát 
triển hội thánh đều hữu hiệu ở đô thị cũng như thôn quê. Cũng như một cây dâu sẽ lan rộng ra 
với các nhánh mới và mỗi nhánh tiếp tụp sanh sản ra các cây dâu khác cho đến khi cả khu vực 
chỉ toàn cây dâu, cũng thế sự thiết lập các hội thánh mới với các anh chị em truyền đạo tại thế 
và các chi nhánh hay chi hội tiền đồn là một phương pháp không phô trương nhưng lại rất hiệu 
quả để làm sanh sản các hội thánh như cây leo phát triển thật nhanh chóng. 
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Chúng ta thấy hiệu quả của phương pháp này đã đem đến thành công thật lớn ở một 
thánh phố lúc ban đầu chỉ có mười hai (12) hội thánh mới để trong mười năm sau đạt đến con 
số bốn mươi (40) hội thánh. Cùng với phương pháp này được ứng dụng ở một vùng nông thôn 
kèm theo chương trình đào tạo các nhân sự đã tạo nên một trăm (100) hội thánh trong một 
vòng đai ba mươi (30) dặm tính từ trung tâm thành phố. 

Chúng ta cần luôn luôn nhấn mạnh trên sự tham gia của toàn thể các tín hữu trong nỗ 
lực truyền giảng phúc âm. Các phong trào phục hưng hay phấn hưng thuộc linh luôn luôn được 
đánh dấu bởi sự tham gia của cả một nhóm tín hữu trong sự làm chứng đầy nhiệt tình và sự cầu 
nguyện đầy quyết chí. Khi một phong trào phục hưng hay phấn hưng mất đi ngọn lửa ban đầu, 
khuynh hướng của chúng ta là chuyển trách nhiệm truyền giảng cho một số các lãnh đạo hội 
thánh. Các hoạt động có khuynh hướng di chuyển từ nhà riêng, đường phố và sân ngoài trời 
vào bên trong nhà thờ hay cơ sở vật chất của hội thánh. Vị mục sư càng mang thêm trách 
nhiệm truyền giảng phúc âm và cuối cùng hoạt động của hội chúng chỉ còn là khán thính giả. 
Và như vậy hoạt động truyền giảng phúc âm của hội thánh sẽ dừng lại và dậm chân tại chỗ.  

 

Để cho hội thánh tiếp tục phát triển, tăng trưởng và bành trướng, chúng ta cần đem tất 
cả nỗ lực để duy trì sự tham gia của toàn thể hội chúng như là trung tâm của sự truyền giảng 
phúc âm. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta liên tục nhấn mạnh trên sự góp sức, tham gia hàng 
ngày của các giáo hữu tại thế, các tín hữu trong công việc làm chứng. Các lãnh đạo phải luôn 
luôn tập trung vào trọng điểm này trong chương trình của hội thánh địa phương với sự tham 
gia của các tín hữu. Một chỉ thị, một mệnh lệnh: mỗi hội thánh là một hội thánh tăng trưởng và 
mỗi thành viên hội thánh là một nhân chứng. 

 

Các phương pháp, giải pháp và những trang thiết bị sẽ không bao giờ thay thế được 
Đức Thánh Linh. Để cho một chương trình truyền giảng có được hiệu quả thì chương trình này 
cần có được sự xức dầu của Đức Chúa Trời. Tuy thế, Giáo hội và hội thánh ngày hôm nay có 
được những cánh cửa mở rộng mà các thế hệ trước không bao giờ có thể mơ ước có được. 
Chúng ta có được những phương tiện di chuyển hiện đại giúp chúng ta có thể đi đến những 
vùng xa xôi hẻo lánh nhất của quả địa cầu này. Báo chí, truyền thanh, truyền hình và các hệ 
thống thông tin đều có thể sử dụng để quảng bá và loan truyền phúc âm đời đời của Chúa Giê-
su Christ. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã biệt phái Đức Thánh Linh để đem đến khả năng 
thuộc linh cho hội thánh của Ngài. Giáo hội và hội thánh phải xem sứ mệnh mình một cách rất 
nghiêm túc và hoàn thành công việc của mình ở thế gian này. 
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10. Các chức vụ để trường tồn 

 
húng ta đã thấy rõ lý do sống và hiện hữu của Giáo hội và hội thánh chính là sự thờ 
phượng, tôn vinh Đức Chúa Trời, gầy dựng Giáo hội và hội thánh, và truyền giảng 
phúc âm cho thế giới. Tất cả các chức vụ đó của Giáo hội và hội thánh là trọng yếu. 

Ngoài ra cũng có các chứng vụ duy trì sự trường tồn mà Giáo hội cần luôn luôn ghi nhớ. Đó là 
sự quản nhiệm Giáo hội và hội thánh, bao gồm các chức vụ được ủy nhiệm, như quản nhiệm 
tài chánh, tài sản và bất động sản, và quản lý sự trang bị và kỷ luật. Và ngoài các chức vụ trọng 
yếu và bảo đảm sự trường tồn còn có một số chức vụ phụ. Thí dụ, một chương trình đem đến 
đời sống xã hội cho thanh niên trong Giáo hội và hội thánh không phải là một chức vụ trọng 
yếu và bảo đảm sự trường tồn mà là một chức vụ phụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chức 
vụ này không có lợi ích.  

Vấn đề thường xảy đến là khi các chức vụ bảo đảm sự trường tồn và các chức vụ phụ 
trở nên quá quan trọng đến nỗi thay thế các chức vụ trọng yếu. Thí dụ, một hội thánh cần chu 
cấp cho vị mục sư để anh hay chị ấy tiếp tục đảm trách công việc của mình. Đó là một chức vụ 
bảo đảm sự trường tồn. Tuy vậy, nếu vị mục sư đi đến việc xem vấn đề chu cấp cho các nhu 
cầu của mình như là chức vụ trọng yếu, ít nhất trong tâm trí của anh hay chị ấy, thì chức vụ bảo 
đảm sự trường tồn trở thành chức vụ trọng yếu cho cả hội thánh. Các chức vụ bảo đảm sự 
trường tồn là cần thiết nhưng cần được chúng ta giữ ở đúng vị trí và giá trị của mỗi loại chức 
vụ. 

Sự quản nhiệm cũng là một chức vụ cần thiết bảo đảm sự trường tồn của hội thánh. Hội 
thánh ủy nhiệm một mục sư và một chấp sự để hợp tác với các lãnh đạo của Trường Chúa 
Nhật, ban thanh niên và các thánh chức khác hầu đạt đến các mục tiêu chủ yếu của Giáo hội và 
hội thánh. Để duy trì hiệu suất của các chức vụ quản nhiệm này, các hệ thống hay quy trình 
được thiết lập để phối hợp các ban ngành khách nhau trong Giáo hội và hội thánh.  

Vị mục sư cần gặp gỡ thường xuyên ban trị sự để bàn thảo về các vấn đề hàng ngày và 
đôi khi các nan đề có thể xảy ra. Anh hay chị ấy cũng cần biệt phái một số anh chị em tín hữu 
hay chấp sự cho những công việc đặc biệt, các nan đề xung khắc, xung đột xảy ra trong hàng 
ngũ nhân sự, những quyết định về tài sản hay giải quyết một số điểm tài chánh, hay kỷ luật có 
thể cần áp dụng cho một thành viên trong hội thánh. 

Vị mục sư cũng cần gặp gỡ ủy nhiệm viên ít nhất một lần trong tháng. Một thời khóa 
biểu cần được thiết lập và mỗi thành viên của ban trị sự cần có cơ hội ghi vào thời khóa biểu 
những vấn đề cần được thảo luận. Và sự bàn thảo cần được thực hiện như một buổi họp hành 
chánh trong thương mại hay ở các doanh nghiệp, với các thủ tục dựa trên hệ thống đại biểu; và 
mỗi người đều có cơ hội tự do phát biểu ý kiến của mình. Mỗi điểm cần được bầu để đi đến 
quyết định và kết quả phiên họp được ghi vào biên bản cuộc họp. Vị mục sư cần tìm đến sự 
thống nhất của toàn thể ban trị sự hay hội đồng trưởng lão – chấp sự ở mỗi trọng điểm. Và 

C 
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chúng ta cần phải thận trọng đừng để một người ảnh hưởng cuộc thảo luận hay chi phối quyền 
quyết đinh của những người khác. Một phiên họp quản nhiệm thật ra là một chức vụ thuộc 
linh. Phiên họp cần được thánh linh Đấng Christ dẫn dắt và những người tham dự cần tìm kiếm 
sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi quyết định. 

 

Tài chánh của Giáo hội và hội thánh cũng thuộc về phạm vi quản nhiệm. Có được thu 
nhập và tài chánh là một chức vụ bảo đảm sự trường tồn. Giáo hội và hội thánh cần phát triển 
các tiềm năng tài chánh và nguồn vốn của mình để có khả năng tiếp tục công việc truyền giáo: 
chu cấp các nhu cầu của vị mục sư, phí thuê nhà và cơ sở vật chất của hội thánh, duy trì các nỗ 
lực truyền giảng phúc âm và các dự án truyền giáo tài trợ bởi hội thánh. 

Sự tham gia tài chánh của các thành viên tùy thuộc phần lớn vào sự giảng dạy khi họ 
mới bước vào hội thánh và Giáo hội. Không có hệ thống nào tốt hơn để tài trợ công việc của 
Đức Chúa Trời bằng phương pháp dâng hiến thập phân (một phần mười) trên thu nhập của mỗi 
thành viên cho quỹ hội thánh và Giáo hội. Rất nhiều hội thánh bị tê liệt hay yếu đi vì không đủ 
thu nhập tài chánh do chính sự giảng dạy không thích hợp cho những người mới được cải đạo. 

Đó cũng là trọng trách của cấp lãnh đạo Giáo hội và hội thánh để định đoạt cách sử 
dụng tài chánh. Trong lãnh vực này, thứ tự ưu tiên chắc chắn là sự chu cấp cho vị mục sư. Tuy 
nhiên, vị mục sư không thể cho rằng tất cả thu nhập của hội thánh là sở hữu riêng của mình, 
hay ngay cả sự dâng hiến thập phân được dành riêng cho sự chu cấp các nhu cầu của mục sư. 
Trong một hội thánh nhỏ đang gặp khó khăn, việc cần thiết là sử dụng tất cả các dâng hiến thập 
phân để bảo đảm sự chu cấp cho các nhu cầu của vị mục sư, nhưng khi số lượng hội chúng bắt 
đầu gia tăng, số lượng dâng hiến thập phân đương nhiên sẽ hơn cả mức nhu cầu cá nhân của vị 
mục sư. Vì thế hội chúng và hội đồng trưởng lão cần thỏa thuận ngay từ lúc ban đầu với vị mục 
sư về việc sử dụng và quản lý nguồn tài chánh đến từ dâng hiến thập phân của hội thánh, đặt 
dưới sự quản nhiệm của ban trị sự hay hội đồng trưởng lão và không phải là lãnh vực riêng của 
vị mục sư. 

Một hệ thống thông tin và báo cáo tài chánh cần được thiết lập với hội chúng. Một sự 
hiểu biết rõ ràng và sự báo cáo tài chánh minh bạch của hội thánh sẽ đem đến sự tin cậy cho 
các thành viên. Khi các thành viên biết được là hội thánh quan tâm đến việc sử dụng tiền một 
cách nghiêm túc và đúng đắn, họ sẽ hợp tác và sẽ giữ sự trung tín với việc dâng hiến thập phân. 
Tuy thế, hội thánh cần có một quan niệm tổng quan về tất cả các nhu cầu đối với hoạt động của 
một hội thánh và cách quản lý tài chánh để đáp ứng các nhu cầu này. Nếu không, một số khía 
cạnh của chức vụ Cơ Đốc sẽ bị sao lãng hay không được quan tâm, và hậu quả là một số các 
thành viên sẽ cảm thấy bắt buộc không dâng hiến để đem đến sự hỗ trợ cá nhân cho những khía 
cạnh bị sao lãng này. Vì thế kế hoạch tài chánh của hội thánh cần bao gồm không những các 
chức vụ bảo đảm sự trường tồn của hội thánh, như sự hỗ trợ và chu cấp cho vị mục sư và sự 
bảo quản các tài sản, bất động sản và trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhưng còn phải bao gồm các 
phí để đảm bảo sự loan truyền phúc âm và trọng trách của hội thánh trong sứ mệnh truyền giáo. 
Ngoài ra, Kinh Thánh còn dạy cho chúng ta trách nhiệm đối với người cơ nhở, nghèo đói đang 
gặp khó khăn trong việc mưu sinh, như các quả phụ lớn tuổi. Sứ đồ Phao-lô đã nói rõ là những 
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quả phụ còn có gia đình thì không nên sống nhờ sự giúp đỡ của hội thánh, nhưng cộng đồng 
Cơ Đốc Nhân vẫn có trách nhiệm với những người không thể tự chu cấp cho những nhu cầu 
của mình (1 Ti-mô-thê 5:16). Một báo cáo tài chánh thường niên cần được trình cho hội thánh, 
nhưng một số hội thánh khác cũng có hệ thống báo cáo tài chánh hàng tháng hay tam cá 
nguyệt.  

Trách nhiệm trong chức vụ quản nhiệm gồm có sự bảo quản cơ sở vật chất. Các lãnh 
đạo của hội thánh cần phải tiên đoán các nhu cầu của hội chúng để có đủ các phòng học của 
Trường Chúa Nhật, các lớp học Kinh Thánh và phòng nhóm họp. 

Một khía cạnh khác của chức vụ quản nhiệm là kỷ luật các thành viên hội thánh, nhưng 
trọng điểm này sẽ được thảo luận trong một chương riêng biệt. 
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11. Một hội thánh cầu nguyện 

 
húng ta không được xem thường tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong sự thiết lập 
một hội thánh và sự duy trì của đời sống thuộc linh. Sự cầu nguyện sẽ kết nối vị mục 
sư và dân sự với Đấng Hằng Sống Đứng Đầu Giáo hội. Chúng ta là nhân sự và người 

đồng hành với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện giúp cho sự hiệp thông này trở nên hiện thực và 
đem đến các tiềm năng và nguồn sinh lực của Đức Chúa Trời để Giáo hội có đủ nghị lực và 
quyền năng để hoàn thành thánh chức của mình. 

Sự cầu nguyện còn được gọi là mức độ đo lường nhiệt độ thuộc linh của Giáo hội và 
hội thánh. Nhiều người cho rằng quyền năng thuộc linh của Giáo hội và hội thánh được đo 
lường với số người tham dự các buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần. Con số đương nhiên là quan 
trọng nhưng con số không chưa hẳn là đủ. Chúng ta cũng cần xem sức mạnh tinh thần, ý chí và 
quyền năng thuộc linh của những chiến binh cầu nguyện. Có một hội thánh đáng ngạc nhiên ở 
thành phố Seoul, Hàn Quốc. Hội thánh này ra đời với thánh chức của mục sư David Yonggi 
Cho với tám ngàn (8000) thành viên, và vào năm 2002 đã đạt đến một triệu thành viên. 
Chương trình truyền giảng phúc âm của hội thánh này liên tục lan rộng khắp thành phố và các 
vùng lân cận. Mục sư Cho luôn luôn theo thông lệ của thời phục hưng và phấn hưng Hàn Quốc 
vào đầu thế kỷ 20. Mỗi sáng trước bình minh, hơn hai trăm (200) đến bốn trăm năm mươi 
(450) người họp lại để cầu nguyện trong suốt một tiếng trước khi đi làm công việc hàng ngày 
của họ. Có gì thật đáng ngạc nhiên khi hội thánh luôn luôn biết được một bầu không khí của sự 
phấn hưng với một sự bành trướng vững mạnh trong sự truyền giảng phúc âm ? 

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Sự ngợi khen và tôn vinh Ngài là một 
phần quan trọng trong sự cầu nguyện. Các bài Thi Thiên là một nguồn cảm hứng và dẫn dắt 
cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Những sự thỉnh cầu và sự bùng nổ của sự tôn vinh và ngợi 
khen Đức Chúa Trời thường pha lẫn với nhau. Và sự thỉnh cầu cũng là một yếu tố rất quan 
trọng trong sự cầu nguyện. Rất nhiều nhu cầu đời sống vật chất trong thường đem áp lực trên 
chúng ta, và chúng ta chỉ có thể tìm được sự yên nghỉ khi dâng lên Cha chúng ta lời thỉnh cầu 
vì Ngài “Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy” (Ma-thi-ơ 6:32). 
Nhưng sự cầu nguyện còn hơn cả sự thỉnh cầu. Khía cạnh nền tảng của sự cầu nguyện chính là 
sự hiệp thông. Điều đó có nghĩa là một sự thông công hai chiều. Chúng ta nói chuyện với Đức 
Chúa Trời nhưng chúng ta cũng lắng nghe Đức Chúa Trời đang nói chuyện với chúng ta. Sự 
cầu nguyện cũng cần được đi kèm với sự suy gẫm về Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chính là lời 
nói và tiếng nói của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Mặc dù Đức Thánh Linh có thể nói chuyện 
trực tiếp với chúng ta, thường thì Ngài nói qua Lời của Ngài, Kinh Thánh, và Ngài luôn luôn 
phù hợp với Kinh Thánh. Sự cầu nguyện còn bao gồm sự cầu thay cho những nhu cầu của 
những người khác. Như thế, chúng ta cũng thực hiện một chức vụ đối với thân thể Đấng Christ. 

 

C 
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Giáo hội và hội thánh cần cầu nguyện cho điều gì? Lời cầu nguyện của Chúa có thể làm 
mẫu mực cho chúng ta theo. Chúng ta sẽ nhận được nhiều ân phước khi sử dụng lời cầu 
nguyện của Chúa như sự cảm hứng hơn là học thuộc lòng. Chúng ta cần hiểu thấu các dạng 
thức thỉnh cầu được trình bày trong lời cầu nguyện của Chúa và đem vào trong chính sự cầu 
nguyện của chúng ta. 

Trước hết là sự ngợi khen và tôn vinh thiên danh của Đức Chúa Trời: “Lạy Cha chúng 
con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Sau đó là sự cầu nguyện cho sự 
hiện đến ở trần thế của vương quốc Đức Chúa Trời. Đó là sự cầu nguyện cho sự công chính 
của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở giữa dân sự Cơ Đốc và cuối cùng chính Chúa Giê-su sẽ trở 
về và thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời trên trái đất này. Đó là sự công nhận và nhìn nhận ý 
chỉ của Đức Chúa Trời là như tốt lành nhất: “Ý Cha được nên,” (Ma-thi-ơ 6:10). Ý chỉ của 
Đức Chúa Trời được hoàn thành bởi đức tin và sự quên mình cho những kế hoạch cao thượng 
hơn của Ngài. 

Những nhu cầu vật chất không bị lãng quên: “Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ 
ngày” (Ma-thi-ơ 6:11). Lời thỉnh cầu này mở cửa cho sự dâng trình lên Đức Chúa Trời các 
nhu cầu vật chất của chúng ta. Rồi đến sự dâng trình các nhu cầu thuộc linh: “Xin tha tội cho 
chúng con, Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con. Xin đừng để chúng 
con sa vào chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác. ” (Ma-thi-ơ 6:12–13). 

 

Chính Chúa Giê-su cũng kêu gọi chúng ta cần cầu nguyện cho những người thợ của 
mùa gặt lớn trên trái đất, và với sự cầu nguyện này lời giải đáp là sẽ có rất nhiều thợ gặt sẽ đến 
cánh đồng lúa (Ma-thi-ơ 9:37–38). 

Chúng ta đã được giảng dạy để cầu nguyện cho tất cả những gì chúng ta cần nhưng phù 
hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời (Giăng 15:7–8; 1 Giăng 5:14–15). Chúng ta có được lời 
tuyên bố đến từ chính Chúa Giê-su rằng Đức Chúa Trời ban tất cả cho những ai đem đến sự 
vinh hiển cho thiên danh của Ngài (Giăng 14:13). Qua sự trung bảo của Đấng Christ, chúng ta 
có thể đến trước Đức Chúa Trời với sự đảm bảo khi dâng lên Ngài tất cả các sự thỉnh cầu (Hê-
bơ-rơ 4:14–16). Sứ đồ Phao-lô đã nhiều lần yêu cầu dân của Đức Chúa Trời cầu nguyện cho 
thánh chức của ông (Ê-phê-sô 6:19) và xin Chúa giải cứu ông khỏi bàn tay của địch thù (2 Tê-
sa-lô-ni-ca 3:1–2). 

Những nhu cầu của những người khác cần đem đến cho chúng ta sự khích lệ để cầu 
nguyện (Ê-phê-sô 6:18). Sứ đồ Phao-lô nhiều lần đã nói là ông cầu nguyện cho các hội thánh 
ông đã giúp thành lập để những người được cải đạo trở nên vững mạnh trong đức tin. Và việc 
cầu nguyện cho cho mọi người đạt đến sự hiểu biết của chân lý cũng là rất cần thiết (1 Ti-mô-
thê 2:1–4). 

 

Cuối cùng, sự cầu nguyện là một yếu tố đầy quyền năng để làm tỉnh thức dân tộc của 
Đức Chúa Trời và bành trướng vương quốc của Ngài. Khi chúng ta quay trở về Cựu Ước và lời 
tiên tri của chương 2 quyển sách Giô-ên nói về sự tuôn tràn của Đức Thánh Linh như lời hứa 
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cho những ngày cuối cùng, chúng ta cũng thấy những lời chỉ dẫn được ban cho về những sự 
chuẩn bị mà dân tộc của Đức Chúa Trời cần có để đón nhận sự tuôn tràn và đầy dẫy của Đức 
Thánh Linh. Ở phân đoạn Giô-ên 2:12, Đức Chúa Trời kêu gọi dân của Ngài phải quay trở về 
với Ngài với tất cả tấm lòng của họ. Điều này có nghĩa là sự tách rời hoàn toàn với tất cả 
những gì xấu xa, khiếm khuyết trong đời sống các Cơ Đốc Nhân. Sự tự hạ mình và sự khiêm 
nhường một cách thành thật, với nước mắt và sự kiêng ăn và một tấm lòng tan vỡ. Điều đó có 
nghĩa là những đứa con của Đức Chúa Trời cần phải rời bỏ những đường lối xấu xa, tội lỗi để 
quay về với Đức Chúa Trời, với một sự cảm nhận trong tận thâm tâm về sự bất xứng của mình 
và từ bỏ đi tính tự cao, tự đại. Như thế với các câu 15 và 16, dân sự của Chúa đã được kêu gọi 
để nhóm lại trong một buổi nhóm họp cầu nguyện trong sự hiệp nhất để tìm kiếm Đức Chúa 
Trời. 

 

Sự cầu nguyện của hội chúng là kết quả của những người sống với sự cầu nguyện. 
Chúng ta không thể là một hội thánh cầu nguyện nếu không có ai cầu nguyện! Ngay cả khi 
không có ai cầu nguyện, sự cầu nguyện của cả một cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời sẽ 
thêm vào một kích cỡ mới cho sự cầu nguyện cá nhân. Đôi khi với một số người cầu nguyện 
riêng lẻ thì không có hiệu quả nhưng khi có một nhóm người cầu nguyện chung thì lại có sự trả 
lời đặc biệt của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện của một nhóm người, của một hội chúng trông 
như có sự pha lẫn của quyền năng và phúc lợi thêm vào sự cầu nguyện cá nhân. Đó không phải 
là sự ngẫu nhiên khi “Đến ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ Chúa tập họp tại một chỗ” và cũng 
lúc đó là lúc Đức Thánh Linh đã giáng trên họ (Công Vụ 2:1). 

 

Cuối cùng, chúng tôi cũng có một sự khích lệ cho những người hầu việc Đức Chúa Trời 
để họ chấp nhận đứng rơi lệ ở cổng đền thờ và bàn thờ để thỉnh cầu Đức Chúa Trời ban cho ân 
điển và tha thứ dân sự của Ngài. Đó là sự cầu thay. Các thầy tế lễ cần phải phụng sự Ngài ở nơi 
dân chúng đang đứng và ở bàn thờ các của lễ.  Điều đó có nghĩa là các Cơ Đốc Nhân, với 
thánh chức tư tế cũng đứng ở giữa một dân sự biết ăn năn hối cải và của lễ chuộc tội của chính 
Đấng Christ ở Thập Tự Giá và Đồi Sọ để thỉnh cầu sự tuôn tràn của tha thứ và ân điển. Mỗi hội 
thánh đều có gia đình, thân nhân, bạn bè vẫn còn sống cách xa với Đức Chúa Trời. Và đó thật 
là một thách thức trong sự cầu nguyện! 

 

Tại một hội nghị được tổ chức vào năm 1917 tại thành phố Princeton, ông Jonathan 
Goforth đã kể lại bằng cách nào một sự tỉnh thức và phấn hưng vĩ đại đã xảy ra ở Hàn Quốc. 
Sự phấn hưng đó đã tiếp tục và không hề dừng lại trong nhiều năm tiếp theo, đem hàng ngàn 
người đến vương quốc Đức Chúa Trời và đã thiết lập được rất nhiều hội thánh vững mạnh về 
mặt thuộc linh. 

Trong nhiều tháng, các giáo sĩ truyền giáo thuộc giáo hội Trưởng Lão và Giám Lý tại 
thành phố Ping Yang đã họp lại và hiệp nhất trong sự cầu nguyện cho một sự phục hưng. Sự 
gặp gỡ và nhóm họp cầu nguyện kết thúc bằng một tuần lễ đặc biệt để cầu nguyện tại Giáo hội 
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mẹ. Ai cũng hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ý chỉ của Ngài và sẽ khải thị trong tuần lễ 
đặc biệt cho sự cầu nguyện này, nhưng trông như sự cầu nguyện của họ đều không có câu trả 
lời. Đêm cuối cùng, một ngàn năm trăm người hiện diện thật sự cảm động bởi người dẫn dắt 
hội thánh, trưởng lão Keel, khi ông đứng lên và nói rằng Đức Chúa Trời không thể ban phước 
cho họ vì sự phạm tội của chính ông. Khi một người bạn hấp hối yêu cầu ông hỗ trợ việc thừa 
kế, ông đã chấp nhận nhưng khi thực hiện việc đó, ông đã giữ riêng cho ông một số tiền khá 
lớn. Sau khi xưng tội, ông thông báo với hội chúng là ngày hôm sau ông sẽ hoàn trả số tiền đó 
cho người quả phụ.  

“Ngay lập tức, ai cũng cảm nhận được sự sụp đổ của các rào cản và Thánh Linh của 
Đức Chúa Trời đang hiện diện tại buổi nhóm vào đêm cuối cùng đó. Tất cả hội chúng đã trải 
nghiệm được sự cáo buộc về tội lỗi. Phiên họp bắt đầu vào 7 giờ sáng Chúa Nhật nhưng chỉ kết 
thúc vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ hai, có nghĩa là ngày hôm sau. Trong suốt thời gian đó, bao 
nhiêu người đã đứng đó, than khóc và đợi đến lượt của họ để xưng tội.” Tác giả Jonathan 
Goforth “Lửa của Đức Thánh Linh ở Hàn Quốc” trong quyển sách Đời Sống Đắc Thắng 
[Victorious Life (Philadelphia : Brd. Of Mgrs.] Đến từ hội nghị Đời Sống Đắc Thắng, năm 
1918 trang 185. 

 

Ông Swallen, một trong các giáo sĩ truyền giáo nhiệm chức lúc bấy giờ tại Ping Yang, 
đã bình luận về kết quả đến từ phong trào phấn hưng với những lời lẽ như sau: “Thật đáng để 
chúng tôi cầu nguyện trong bao nhiêu tháng qua, vì khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện 
đến, Ngài sẽ thực hiện thành quả trong nửa ngày còn hơn cả công việc của tất cả các giáo sĩ 
truyền giáo hợp lại trong nửa năm. Chỉ trong ít hơn 2 tháng, hơn 2000 người chưa tin Chúa đã 
được cải đạo.” Ibid. trang 187.  

Cơn gió của sự phấn hưng tiếp tục thổi trên cả Giáo hội tại Hàn Quốc trong suốt 2 năm 
sau đó: “Sự phục hưng và phấn hưng tiếp tục vào năm 1903… Đến nửa năm 1907, 3000 người 
đã được cải đạo ở khu vực trung tâm Ping Yang. Đến năm 1910, chúng ta thấy rất rõ là sự phấn 
hưng vẫn chưa chấm dứt vì vào tháng 10 thêm 4000 người đã nhận lãnh thánh lễ Báp-têm 
trong một tuần.” Ibid. trang 187 – 188. 

Sự phục hưng và phấn hưng đã từng xảy ra tại vùng Ping Yang – Hàn Quốc cũng đã 
xảy ra trên khắp thế giới ở rất nhiều hội thánh khác nhau trong suốt thế kỷ thứ 20. Khi các Cơ 
Đốc Nhân chấp nhận để Đức Thánh Linh tìm kiếm tấm lòng của họ, họ sẽ có đủ khả năng và 
nghị lực để vượt qua các chướng ngại vật đã từng ngăn cản sự phấn hưng. Khi các Cơ Đốc 
Nhân xưng tội của họ và được hòa giải với Đức Chúa Trời và con người, Ngài có thể sử dụng 
họ cho sự vinh hiển của Ngài. Sự phấn hưng chắc chắn sẽ đến, những lời cầu nguyện sẽ được 
giải đáp và các linh hồn sẽ được cứu rỗi và Giáo hội sẽ được gầy dựng và phát triển. 
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12. Một hội thánh kỷ luật  

 
ức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của trật tự và ngăn nắp. Ngài đã thiết lập trật tự 
trong toàn thể vũ trụ, trong gia đình, với quốc gia và dân tộc Y-sơ-ra-ên và với Giáo 
hội. Như một Đấng Cha thiên thượng, Ngài kỷ luật tất cả những đứa con của Ngài 

(Hê-bơ-rơ 12:5–11). Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta cách đối xử với những anh chị em lầm 
lạc (Ma-thi-ơ 18:15–18). Ở giữa tất cả các ân phước tràn đầy mà Giáo hội khởi nguyên đã 
nhận lãnh và hưởng được vẫn có nhiều vấn đề cần áp dụng kỷ luật như trong tình huống của 
hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra. Trong trường hợp này, Đức Chúa Trời đã thực thi kỷ luật 
khi sử dụng sứ đồ Phi-e-rơ (Công Vụ 5:1–11). Sứ đồ Phao-lô cũng cảm nhận sự cần thiết để kỷ 
luật sự loạn luân đã xảy ra ở hội thánh Cô-rinh-tô (1 Cô-rinh-tô 5, anh chị cũng hãy xem 2 
Tê-sa-lô-ni-ca 3:6, 11, 15 ; Rô-ma 16:17, 18). 
 
Mục đích của kỷ luật. 

Chúng ta đừng nên xem kỷ luật như là một sự trừng phạt đến từ hội thánh. Mục đích 
của kỷ luật rất lợi ích và tích cực và mục tiêu là sự thể hiện ân điển của Đức Chúa Trời và sự 
tái thiết của người đã phạm tội.  Kỷ luật có nhiều mục đích như sau: 

1 – Chỉnh sửa và cải thiện một tình cảnh sai trật  (2 Cô-rinh-tô 7:8–9) 

2 – Nâng đỡ và tái thiết người bị vấp ngã (Ga-la-ti 6:1 ; Ma-thi-ơ 6:14–15) 

3 – Duy trì được sự làm chứng tốt của Giáo hội và hội thánh (1 Ti-mô-thê 3/ 7) 

4 – Cảnh giác các thành viên khác của hội thánh để họ tỉnh thức hơn và đừng bị ru ngủ 
bởi tội lỗi và cám dỗ (1 Cô-rinh-tô 5: 6 – 7). 

 
Tình huống đòi hỏi kỷ luật. 

Kỷ luật cần được thực thi khi các thành viên phạm tội với hành vi và hạnh kiểm không 
phù hợp với đời sống Cơ Đốc Nhân. Các tội lỗi một thành viên hội thánh có thể sai phạm là sự 
lười biếng và nhiều chuyện (ngồi lê đôi mách) (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:11–15). Sứ đồ Phao-lô đã 
phải giải quyết một trường hợp loạn luân rõ rệt đã xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô  (1 Cô-
rinh-tô chương 5). Tinh thần tranh cãi, chia rẽ cũng phải cần được kỷ luật (Rô-ma 16:17–18). 
Sự giảng dạy các giáo lý sai trật cũng cần được chỉnh sửa luật (1 Ti-mô-thê 6:3–5 ; Tít 3:10–
11). 

 

Phương thức, phương pháp kỷ luật.  

Chúa Giê-su đã cho chúng ta một số hướng dẫn về hạnh kiểm sống của một tín hữu và 
điều gì cần được thực hiện nếu anh hay chị đó sai phạm và đã làm tổn thương một tín hữu 
khác. Nếu có thể mọi sự cần được giải quyết giữa những người liên quan đến sự sai phạm đó 

Đ 
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với một sự gặp gỡ cá nhân nhưng trực tiếp. Nếu sự gặp gỡ đó không giải quyết được nan đề, 2 
hay 3 người khác có được mời đến để giúp làm sáng tỏ căn nguyên nan đề. Nếu người sai 
phạm tội lỗi vẫn từ chối không chấp nhận lỗi lầm của mình trong sự khiêm nhường, nan đề này 
sẽ được đưa ra trước hội thánh, và nếu người anh chị em này vẫn kiên quyết không chấp nhận 
lỗi lầm đó thì sẽ bị khai trừ (dứt phép thông công) và không còn là thành viên hội thánh. Mục 
đích là kêu gọi lương tâm của người anh chị em đó tỉnh thức để đi đến sự ăn năn hối cải, khi 
anh hay chị đó có thể nhận thức được sự hổ thẹn về hành vi không đúng của mình (Ma-thi-ơ 
18:15–18). Hội thánh được kêu gọi một cách chân thành là đừng đối xử người anh chị em này 
như một kẻ thù (2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:15). Chúa Giê-su đã nói là người này sẽ được xem như một 
người ngoại hay một người thâu thuế, như vậy đối với các tín hữu Do-thái, người này đã bị 
khai trừ và không còn có thể thông công với cộng đồng các tín hữu. Thay vì xem người bị dứt 
phép thông công như một kẻ thù, chúng ta hãy cô gắng đem người đó trở về với Đức Chúa 
Trời (Gia-cơ 5:19–20). 

Chúng ta đọc được trong Ga-la-ti 6:1 là công việc đem người phạm tội trở về hội thánh 
là trách nhiệm của “những người thuộc linh”. Đó cũng có thể là 2 hay 3 nhân chứng được nói 
đến trong Ma-thi-ơ 18:15–18. Trong thực hành ngày nay, điều này cũng có nghĩa là kêu gọi 
ban trị sự hay hội đồng các trưởng lão của hội thánh, hay một ban chuyên trách về kỷ luật cho 
một trường hợp sai phạm như thế. 

Điều trọng yếu là đừng bao giờ sử dụng những tin đồn không căn cứ như là bằng chứng 
và sự kết án phải có những nhân chứng thật (2 Cô-rinh-tô 13: 1 ; 1 Ti-mô-thê 5:19–20). 

Nếu như anh chị em sai phạm vẫn còn ngoan cố thì sẽ bị khai trừ và không còn có 
quyền thông công với anh chị em trong hội thánh (Ma-thi-ơ 18:18; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:14 ; 1 
Cô-rinh-tô 5:11). 

Nếu anh hay chị ấy biết ăn năn hối cải thật sự thì hội thánh cần thật sự tha thứ cho anh 
hay chị ấy (Ga-la-ti 6:1–2 ; 2 Cô-rinh-tô 2:7). 

Nếu như tội lỗi của người sai phạm đã thật sự gây tai tiếng hay làm tổn hại thanh danh 
của cả hội thánh, người này có thể bị giới hạn trong quyền thành viên để cho công chúng và 
các anh em trong hội thánh có thời giờ hồi phục lại sự tin cậy đối với người anh em đã từng sai 
phạm như thế. Thí dụ, nếu như lúc trước anh ấy dẫn dắt ca đoàn hay tham gia sinh hoạt hội 
thánh ở một vị trí quan trọng trong các buổi nhóm, sự trở lại trong sự thông công không có 
nghĩa là anh ấy có thể đảm trách ngay một số đặc ân anh ấy từng có trước đây trong hội thánh. 
Quá dễ dàng trong sự phục hồi một người sai phạm sẽ đưa đến thông điệp cho những người 
bên ngoài hội thánh cũng như cho các thành viên hội thánh là tội lỗi thật ra không đáng kể và 
như vậy sẽ bị xem thường. Như thế chúng ta sẽ làm tổn thất thanh danh của Giáo hội và hội 
thánh của Đức Chúa Trời. Trong một số các hội thánh, một thành viên đã từng sai phạm sẽ bị 
đặt vào vị trí thử thách trong một thời gian dù đã được hồi phục nhưng anh hay chị ấy vẫn chưa 
được phép tham dự Tiệc Thánh của Chúa. Lý do là không phải anh hay chị ấy chưa xứng đáng 
đến trước Đức Chúa Trời nhưng vì ở nhiều nơi, nhất là ở những vùng mà Giáo Hội Công Giáo 
La Mã có ảnh hưởng, sự tham dự Tiệc Thánh của Chúa có nghĩa là anh hay chị đó đã được 
hoàn toàn tái thiết trong sự hiệp thông với Giáo hội và hội thánh. Vì thế mà một số các hội 
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thánh nghĩ rằng một người đã từng rơi vào tội lỗi như nghiện rượu hay tà dâm, gian dâm, loạn 
luân thì không thể tham gia Tiệc Thánh của Chúa, biểu tượng của sự hiệp thông Cơ Đốc, cho 
đến khi anh hay chị ấy chứng tỏ được sự thành thật trong sự ăn năn hối cải của mình. 

Kỷ luật cần được thực thi, áp dụng công khai chứ không trong sự thầm kín, tất cả hội 
chúng cần phải biết về kỷ luật đối với một người đã sai phạm. Nếu không, kết quả sẽ mất hết 
tất cả hiệu lực đối với người sai phạm phải chịu kỷ luật trong quan hệ với anh em trong hội 
thánh chính vì hành vi sai trật và không phù hợp với đời sống Cơ Đốc Nhân. 

 

Tinh thần kỷ luật.  

Kỷ luật không được xem như là một sự trừng phạt nhưng cần được thực thi với một tinh 
thần đầy tình yêu thương, mềm mại (Ga-la-ti 6:1). Chúng ta cần ghi nhớ thật rõ là mục đích 
của kỷ luật chính là giải cứu người sai phạm và tái thiết người ấy trong hội thánh như là một 
anh chị em. Tất cả những gì mang tính chất báo thù đều đến từ một tinh thần xác thịt và một 
người thể hiện tinh thần xác thịt sẽ không còn hội đủ điều kiện tham gia vào một hành động kỷ 
luật. Một người chăn chiên tốt lành sẽ dám hy sinh cả mạng sống của mình cho bầy chiên, và 
anh hay chị ấy sẽ luôn luôn quan tâm đến con chiên đi lạc đàn. 

Kỷ luật cần được thực thi một cách công minh, không thiên vị. Sự nghiêm khắc của kỷ 
luật đều được thực thi một cách công bằng như nhau đối với các thành viên có ảnh hưởng nhất 
trong hội chúng hay các thành viên tầm thường, nhỏ bé nhất. 

Kỷ luật không bao giờ có thể được sử dụng như một đồ chơi trong tay một mục sư hay 
một lãnh đạo để thao túng hay chi phối mọi người theo ý riêng của mình. Khai trừ các thành 
viên của hội thánh theo phương thức này là một sai lầm lớn. Các mục sư không thể là những 
nhà độc tài, thánh chức của họ là dẫn dắt và sống như những gương mẫu tốt cho cả bầy chiên 
(1 Phi-e-rơ 5:1–3). 
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13.  Sự phát triển hệ thống đào tạo các lãnh đạo. 

 
ó là việc đương nhiên để một hội thánh phải tự tạo nên những người lãnh đạo cho hội 
thánh. Điều đó là cần thiết cho những lý do tự nhiên và thuộc linh. Các lý do tự nhiên 
là những khác biệt về khí hậu, phong tục tập quán và ngôn ngữ có thể là một trở ngại 

trong việc thích nghi đối với một nhân sự đến từ một quốc gia hay một vùng khác. Văn hóa 
càng sơ khai thì rào cản thích nghi càng lớn trong việc thiết lập một mục sư đến từ một vùng 
khác, dù có cùng một dân tộc hay quốc gia. Ngay cả ở những cộng hòa bé nhỏ miền trung 
Châu Phi, chúng tôi đã nhận thấy rằng những nhân sự đến từ vùng khác cũng gặp khó khăn để 
thích nghi với khí hậu và phong tục tập quán của một khu vực cùng nước mà chỉ khác vùng. 

Về mặt thuộc linh, chúng ta không thể nghĩ đến một hội thánh ở một khu vực hay một 
vùng phải tùy thuộc hay lệ thuộc nhân sự đến từ nơi khác. Điều này không có nghĩa là nhân sự 
của một hội thánh địa phương phải luôn luôn ở lại hội thánh đó để trở nên sau này các lãnh 
đạo, nhưng một trong thánh chức trọng yếu của một hội thánh là tạo nên và ban cho các hội 
thánh khác những lãnh đạo có giá trị. 

Chúng ta rất thường khi hạn chế quan niệm cá nhân về công việc mục vụ ở chức vụ nào 
đó trong hội thánh. Nhiều người nghỉ rằng vị mục sư đã hoàn tất chức vụ khi vị mục sư này 
truyền giảng phúc âm và chinh phục được các linh hồn cho Đấng Christ. Rất nhiều mục sư đã 
thấy được sự cần thiết không những truyền giáo mà còn đào tạo những người mới được cải đạo 
và đem họ đến sự trưởng thành trong bản tánh và tánh hạnh của một Cơ Đốc Nhân để họ trở 
nên hữu dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng so sánh lại, chỉ một số ít các mục sư 
có thể nhận thức được là một phần quan trọng của thánh chức chính là sự chuẩn bị cho các 
thánh chức tương lai cho công việc của Đức Chúa Trời. 

Phao-lô đã nhấn mạnh trên thánh chức này khi ông nói với Ti-mô-thê: “Những điều 
con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để 
họ có khả năng huấn luyện người khác.” (2 Ti-mô-thê 2:2). 

Chúa Giê-su đã lựa chọn các môn đồ của Ngài không chỉ để đảm trách sự giảng dạy mà 
còn chuẩn bị họ trở nên các sứ đồ và truyền đạt thông điệp đến những người khác và xây dựng 
các thế hệ môn đồ kế tiếp. Sứ đồ Phao-lô đã đào tạo những người như Ti-mô-thê và Tít. Bản 
thể thật sự của Giáo hội như là thân thể Đấng Christ chứng tỏ là Giáo hội sẽ tự chu cấp định 
hướng cần thiết trong tất cả mọi lãnh vực. 

Mỗi hội thánh địa phương cần được xem như là một cây giống để sanh sản ra nhân sự Cơ Đốc. 
Để đạt đến kết quả này, vị mục sư cần phải có một sự khao khát thật lòng cho sự đào tạo các 
lãnh đạo cho hội thánh của mình. Tất cả vấn đề này đều đến từ thái độ, sự trưởng thành thuộc 
linh và khải tượng của vị mục sư. Một số mục sư gần như cảm thấy khó chịu hay hoàn toàn 
không thích phát triển một hệ thống đào tạo như thế, sợ rằng có một đối thủ cạnh tranh trổi dậy 
và đem dến nguy cơ đe dọa thẩm quyền của họ. Một số các mục sư khác có quan điểm và cách 
nhìn ích kỹ, chỉ muốn giữ hội thánh dưới quyền kiểm soát của họ với bất cứ giá nào đến nổi họ 
không muốn các thanh niên ra đi, rời xa hội thánh địa phương để được đào tạo cho thánh chức. 
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Khải tượng của họ chỉ giới hạn ở một hội thánh địa phương có thể lớn mạnh hơn nhưng duy 
nhất dưới sự chỉ huy của họ hơn là một hội thánh có quyền năng làm chứng cho mọi người 
chung quanh và tạo được những người có khả năng lãnh đạo. Chỉ có một số ít các mục sư có 
được một ân tứ đặc biệt để đào tạo những lãnh đạo. Họ biết đem đến nguồn cảm hứng và dám 
trao quyền cho những người hợp tác với họ. Đó là khă năng cao cả và vĩ đại nhất của một mục 
sư thực thụ. Một mục sư biết được cách dẫn dắt những anh chị em khác để đến với chức vụ và 
thánh chức thường sẽ dễ dàng phát triển một hội thánh sống trong phước hạnh, thịnh vượng và 
đoàn kết. Một mục sư cố gắng giữ cho riêng mình mọi trọng trách và luôn luôn nhấn mạnh trên 
khả năng của mình để thực hiện mọi công việc sẽ phải mãi mãi đối phó với sự chống đối.  

Các mục sư nên được khích lệ để xem hội thánh của họ như một trung tâm đào tạo. Chúng ta 
chỉ học hỏi qua sự thực hành. Trường Chúa Nhật, nhóm thanh niên, các buổi nhóm cho tín hữu 
nam, ban phụ nữ, các chi hội, các buổi nhóm trên đường phố, các chương trình viếng thăm, tất 
cả đều là cơ hội cho một sự đào tạo thực tiến cho chức vụ, cho công việc để dẫn đến một khả 
năng lãnh đạo thuộc linh thật năng động. 

Đó là một sai lầm khi nghĩ rằng sự đào tạo cho thánh chức bắt đầu ở một trường Kinh Thánh. 
Nơi thông thường và hợp lý nhất để đào tạo nhân sự chính là hội thánh địa phương. Tuy vậy, 
chúng ta vẫn gặp rất nhiều nhóm mang quan niệm về lãnh đạo hội thánh hạn chế ở những chức 
vụ có thể được giao phó duy nhất ở phạm vi của hội thánh địa phương. Các Hội Chúng của 
Đức Chúa Trời ở Brazil đã thành công xuất sắc trong việc thay đổi quan niệm này. Các trưởng 
lão của hội thánh địa phương đảm trách sự dẫn dắt các chi hội, thường được gọi là hội chúng. 
Các hội chúng này thường có đến hàng trăm người tham dự các buổi nhóm. Họ tự mua cơ sở 
vật chất của họ và tiếp tục công việc truyền giảng phúc âm cũng như sự giảng dạy hội chúng. 
Phương pháp này giúp cho hội thánh trải nghiệm được một sự bành trướng rộng lớn với sự 
truyền giảng phúc âm và tạo được một đoàn quân nhân sự. Điểm đáng tiếc là về gốc độ đào tạo 
Kinh Thánh truyền thống thì các nhân sự này rất yếu vì các cơ hội nghiên cứu Kinh Thánh theo 
hệ thống, và khả năng đào sâu vào các chủ đề thì rất hạn chế. Những năm vừa qua các Trường 
Kinh Thánh đã hỗ trợ rất nhiều để cải thiện lại khuyết điểm này. 

Chương trình đào tạo nhân sự lý tưởng bao gồm một chương trình với rất nhiều sinh hoạt trong 
hội thánh địa phương, kèm theo các lớp giảng dạy Kinh Thánh theo hệ thống như chương trình 
của một Trường Kinh Thánh hay chủng viện thần học. Giáo hội ở mỗi quốc gia cần phát triển 
một chương trình đào tạo rộng lớn như thế. Việc lựa chọn một vài người và cho họ một hệ 
thống đào tạo chuyên nghiệp để hướng họ về mục vụ là chưa đủ. Đó là một điều cần thiết và 
chủ yếu để thiết lập một chương trình đào tạo ở mọi cấp độ, bao gồm cả sự đào tạo các nhân sự 
ở cấp độ địa phương cũng như sự đào tạo chuyên sâu cho những người có được khải tượng 
thánh chức trọn thời gian. 

Trên hết, hệ thống đào tạo trong các chủng viện và trường Kinh Thánh phải luôn luôn thực tế 
và thực tiễn. Sự chuẩn bị và huấn luyện về trí thức và thần học cần được kèm theo sự truyền 
giảng phúc âm thực tế và thực tiễn nhất. Và đó chính là điểm mà nhiều trường và chủng viện 
thần học thường thất bại. Các trường và chủng viện đã đem đến cho các sinh viên những lớp 
thần học, lịch sử của Giáo hội và khoa truyền đạo gần như trong một bầu không khí hoàn toàn 
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cách biệt với đời sống hàng ngày của những người sau này các sinh viên sẽ phục vụ trong 
thánh chức. Sự nhấn mạnh trong thời gian gần đây của một sự đào tạo không tập trung vào hệ 
thống trung ương có mục đích đem đến cho các sinh viên một phần nghiên cứu cần thiết trong 
môi trường và lãnh vực riêng của họ chứ không giới hạn một sự đào tạo trong một chương 
trình truyền thống của trường hay chủng viện. Trường thần học cần phải phát triển mạnh mẽ về 
hướng truyền giảng phúc âm và cho các sinh viên cơ hội bước vào sự áp dụng thực tế của 
thánh chức ở một chi hội hay trên đường phố, cũng như từ bục giảng của các hội thánh. 

Tương lai của tất cả mọi hội thánh bản xứ tùy thuộc vào phẩm chất của nhân sự tạo nên bởi hội 
thánh.  Không có khía cạnh nào quan trọng hơn trọng tâm này trong đời sống của Giáo hội và 
hội thánh bằng sự chuẩn bị cho định hướng tương lai của mình.  
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14. Hội thánh địa phương và Giáo hội  hoàn vũ. 

 
ột hội thánh địa phương chỉ là sự thể hiện nhỏ bé của Giáo hội hoàn vũ. Tổ chức 
của hội thánh địa phương đã được thiết kế rõ rệt trong Kinh Thánh bởi sự linh cảm 
của Đức Thánh Linh. Hội thánh địa phương hiện hữu như là cầu nối giữa Đức Chúa 

Trời với cộng đồng, đơn vị ở địa phương của thân thể Đấng Christ. Tuy thế, hội thánh địa 
phương không là một thể chế thần quyền vì được cấu tạo bởi những con người nam và nữ bất 
toàn. 

Các hội thánh địa phương không sống đơn độc mà có quan hệ trực tiếp với Giáo hội 
hoàn vũ vô hình, và các hội thánh chị em trên khắp thế giới. Đặc biệt là các hội thánh cùng một 
bộ tộc hay bộ lạc, hay cùng ngôn ngữ, được thiết lập từ những nỗ lực chung để gầy dựng hội 
thánh bởi một nhóm đặc biệt nào đó trong một quốc gia. Với những điều họ chia sẻ với nhau, 
chắc chắn các hội thánh địa phương này phải có mối quan hệ liên kết họ với nhau. Điều này rất 
phù hợp với Kinh Thánh vì sứ đồ Lu-ca cũng như Phao-lô đã nói đến các hội thánh Châu Á và 
các hội thánh ở tỉnh Giu-đê như một đơn vị duy nhất (Công Vụ 9:31; 1 Cô-rinh-tô 16:19). 

Nhưng ngày nay chúng ta còn có một rào cản mà Giáo hội khởi nguyên không phải đối 
diện. Ngày nay Giáo hội Cơ Đốc bị phân chia ra với rất nhiều hệ phái. Giáo hội nguyên thủy đã 
một thời mất đi sự thánh sạch và quyền năng của mình và rơi vào thời đại tăm tối. Vào thời 
điểm khám phá trở lại chân lý thuộc linh, các phong trào Cải Chánh Giáo (hay Tin Lành) mang 
tính truyền giáo đã tách rời khỏi Giáo hội Công Giáo La Mã. Nhưng rồi giữa những người của 
Cải Chánh Giáo, mặc dù với tất cả các chân lý của Kinh Thánh đã được tìm lại, cũng rơi vào 
nan đề tương tự. Không phải tất cả đều đạt đến trình độ kiến thức và hiểu thấu như nhau, đến 
nỗi những người nhận lãnh được một ánh sáng như thế thường phải tách rời với giáo hội lúc 
ban đầu họ đã tham gia. Thường thì hành động này bị áp đặt trên những người này. Chúng ta 
cần nhận thức rằng rất nhiều chia rẻ hiện hữu trong thế giới Cải Chánh Giáo (Tin Lành) ngày 
nay biểu tượng cho một sự tranh đấu cho chân lý. Mặc dù những chia rẽ trong giới Cải Chánh 
Giáo là đáng tiếc, nhưng điều đó còn hơn sự thỏa hiệp với sự sai lầm và thiếu kiến thức của 
thời Trung Cổ. Hơn cả những chia rẽ về giáo lý và cấu trúc tổ chức, đại đa số các Cơ Đốc 
Nhân chân chính vẫn nhìn nhận sự hiệp thông thuộc linh với những người khác đã được tái 
sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vượt qua ranh giới hệ phái của họ.  

 

Cũng thế, một Cơ Đốc Nhân không nên sống một cách đơn độc nhưng anh hay chị ấy 
cần tìm sự thông công, gầy dựng và sự che chở như một thành viên của một hội thánh địa 
phương. Và cũng thế, một hội thánh địa phương cũng không nên sống tách biệt với các hội 
thánh chị em để giữ được sự gầy dựng của chính mình. Khi một hội thánh không đi theo ý định 
riêng của mình mà có được sự hỗ trợ và hiệp thông với những nhóm khác cùng đức tin quý 
báu, hội thánh thường có được một nền tảng vững chắc hơn. Một lợi điểm khác là sự che chở 
với một sự thông công như thế. Khi một hội thánh hoàn toàn sống biệt lập thì hội thánh này dễ 
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bị rơi vào sự sai trật và đi lạc hướng, và dễ dàng làm mồi cho các giáo sư giả dối và các con sói 
hung dữ.  

Cuối cùng một trong những lợi ích của sự liên hiệp với các hội thánh là yếu tố đoàn kết, 
các hội thánh này sẽ dễ cùng nhau hoàn thành các dự án truyền giảng phúc âm, giáo dục, các 
công việc thiện nguyện và xã hội và sự đào tạo nhân sự cấp quốc gia. Một hội thánh đơn độc sẽ 
khó có thể đạt đến một mình tất cả các mục tiêu nói trên. Hiệp lại với các hội thánh địa phương 
trong một mục đích chung, các mục tiêu này có thể đạt đến được. 

Một sự hợp tác và kết nối các hội thánh cần phải có một nền tảng chung để các hội 
thánh này dễ thông tin với nhau một cách hiệu quả. Chính ở đây, căn bản dựa trên Kinh Thánh 
là chủ yếu. Chúng ta không thể đồng hành với nhau trừ khi đồng ý với nhau. Chúng ta cần có 
quan niệm và quan điểm phóng thoán về những điểm không quan trọng và không cần thiết. 
Một số điểm là quá tầm thường và phụ thuộc để chúng ta phải quan tâm và chỉ làm mất đi sự 
hiệp thông giữa các Cơ Đốc Nhân. Một số giáo lý cũng có thể là một lý do bào chữa để chia rẽ 
và làm tổn hại sự hiệp thông giữa các hội thánh. Các sứ đồ đã nói: “Anh chị em hãy tránh xa 
chúng” (Rô-ma 16:17). Để có được một sự hiệp nhất thật sự và để sự thông công giữa các hội 
thánh mang một ý nghĩa, chúng ta phải thống nhất về tiêu chuẩn giáo lý và thực hành. Điều này 
đương nhiên bao gồm các giáo lý căn bản và nền tảng của các hội thánh để trở thành nền tảng 
nhìn nhận các nhóm mới và sự chấp thuận nhân sự gia nhập hội thánh.  

Thường thì khi có ba (3) hay bốn (4) hội thánh được thành lập ở một quốc gia hay với 
một bộ tộc thì đó cũng là lúc các hội thánh này họp lại thành một liên hữu hay hiệp hội, hay hội 
nghị các hội thánh, để gầy dựng lẫn nhau và cũng để có một sự che chở chung. Chúng ta cũng 
cần nhắc lại rằng tất cả các tổ chức quốc gia hay khu vực, cấp tỉnh, hay địa phương được phát 
triển bên ngoài hội thánh đều có mục đích hỗ trợ và hậu thuẫn công việc của hội thánh hơn là 
ràng buộc các hội thánh này với nhau.  Nói một cách khác, tổ chức quốc gia sẽ giữ vai trò giám 
định và quản nhiệm các hội thánh. Các hội đồng hay ủy ban giám định sẽ được thành lập với 
trách nhiệm duy trì các nền tảng và chủ đích theo Kinh Thánh ở tất cả các hội thánh. Liên hữu 
hay hiệp hội thường gồm có các đại biểu được mỗi nhóm địa phương cùng với các mục sư của 
họ lựa chọn, và từ đó sẽ thiết lập một nhóm đại biểu cho liên hữu để phối hợp với các hội thánh 
trong trọng trách quản nhiệm. Có hai (2) thái cực mà chúng ta cần tránh trong sự liên kết các 
hội thánh thành một liên hữu hay hiệp hội . 

Trước hết, tinh thần và thái độ độc lập không nhìn nhận thẩm quyền của sự hiệp nhất 
thuộc linh hiện hữu giữa các chi thể của thân thể Đấng Christ. Chúng ta có quyền được sống tự 
do trong Đấng Christ, nhưng không thể là biệt lập và đơn độc! Thái cực thứ hai cần tránh là sự 
phát triển của một hệ thống giáo thể quá tập trung vào giáo hội trung ương để đảm trách tất cả 
mọi thẩm quyền của các hội thánh địa phương. Đó là sự lạm dụng khuôn mẫu của Kinh Thánh. 

Một tổ chức giáo thể hay liên hữu các hội thánh và hiệp hội các mục sư rất cần mang 
một mục đích chung để có thể đồng ý và chấp nhận nhau, và tổ chức giáo thể này có trách 
nhiệm thẩm định mục sư nào thật sự có ước nguyện bước vào sự hiệp thông với các hội thánh 
thuộc tổ chức. Một sự điều tra nghiêm chỉnh nhưng cũng giữ tính tích cực cần được thực hiện 
đối với những người có ước nguyện bước vào thánh chức. Tiêu chuẩn, mẫu mực về hạnh kiểm 
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và giáo lý cần được thiết lập rõ ràng và tổ chức giáo thể hay liên hữu các hội thánh cần có 
phương tiện và khả năng thật sự để chứng tỏ sự bất đồng ý kiến đối với một người không hội 
đủ điều kiện trong lãnh vực này. 

Hội thánh địa phương cần tất cả kiến thức về giáo lý cũng như thực hành của tổ chức 
giáo thể hay liên hữu các hội thánh. Và các hội thánh ngược lại cũng phải giữ sự trung thành 
trong sự hỗ trợ và hậu thuẫn tổ chức giáo thể hay hiệp hội, cho lợi ích chung và không duy trì 
một vị trí cục bộ, cách ly với các hội thánh khác. Hội thánh địa phương cần đảm trách sự tham 
gia tài chánh với tổ chức giáo thể hay hiệp hội cho sự duy trì công việc và sự hiện hữu của tổ 
chức, và sự tham gia vào các dự án đã được thống nhất với mọi hội thánh hội viên tổ chức.  

Một trọng điểm cần được nhấn mạnh ở đây về các quan hệ của chúng ta với các hội 
thánh truyền giáo và các Cơ Đốc Nhân của các hệ phái hay giáo hội khác. Đương nhiên quan 
niệm và cụm từ “các hội thánh thuộc về hệ phái hay giáo hội…” hoàn toàn không có vào thời 
Tân Ước.  Ngày nay, đó là một thực tế trong đời sống của giáo hội và hội thánh. Mặc dù quan 
điểm hệ phái là đáng tiếc vì thường ảnh hưởng một cách tiêu cực trên sự hiệp nhất của thân thể 
Đấng Christ, nhưng quan điểm này cũng không có nghĩa là không có lợi ích cho các hội thánh. 
Một điều chắc chắn hệ phái còn tốt hơn một Giáo hội trở thành một giáo thể chuyên chế như đã 
xảy ra trong các thế kỷ tiếp theo niên đại các sứ đồ, đem đến một tổ chức giáo thể trung ương 
điều khiển cả thế giới. Có lẽ hệ thống hệ phái của các giáo hội, với tất cả những sai lầm có thể 
xảy ra, còn tốt hơn sự lập lại của kinh nghiệm giáo thể chuyên chế. 

Cũng thế, có thể là Đức Chúa Trời sử dụng sự đa dạng của các giáo hội và hệ phái, 
cũng như các tổ chức, cơ cấu của sứ mệnh truyền giáo để làm tăng thêm hiệu quả của công 
việc truyền giảng phúc âm trên khắp thế giới. Nhờ vậy, những vùng thường không được quan 
tâm bây giờ đã được phúc âm đụng chạm và hàng ngàn người nghe nói và biết đến phúc âm. 
Nếu không có các hệ phái, giáo hội, các truyền giáo hội thì rất nhiều người sẽ không bao giờ có 
cơ hội nghe nói đến phúc âm. Nguy cơ vẫn hiện hữu khi một Cơ Đốc Nhân cho rằng nhóm của 
mình duy nhất là thân thể Đấng Christ, và tất cả đều bị giới hạn ở những người thuộc về giáo 
hội hay hệ phái của mình. 

Chúng ta cần nhìn nhận gốc độ Giáo hội hoàn vũ của Chúa Giê-su Christ. Đức Chúa 
Trời nhìn thấy duy nhất một hội thánh thuộc về một Lãnh Đạo – một Đấng Dứng Đầu, và nhận 
lãnh sự sống từ một Đức Thánh Linh duy nhất (Ê-phê-sô 4:4–6). Chúng ta cần phải sẵn sàng 
vượt qua ranh giới tổ chức giáo thể, giáo hội, hệ phái để mở rộng vòng tay trong sự hiệp thông 
với tất cả các Cơ Đốc Nhân là con cái thật của Đức Chúa Trời với đời sống phù hợp với sự làm 
chứng của phúc âm. Vì Giáo hội là một thân thể duy nhất, chúng ta cần hợp tác với các nhóm 
Cơ Đốc Nhân khác để tập trung vào công việc trọng đại: chinh phục các linh hồn cho Đấng 
Christ. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải thỏa hiệp với những nền tảng giáo lý hay từ 
bỏ các phương pháp mà chúng ta đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt để sử dụng trong công việc 
truyền giáo. Điều này cũng không có nghĩa là chúng ta phải bắt buộc nhìn nhận như anh chị em 
các Cơ Đốc Nhân không sống phù hợp với các nguyên tắc và quy tắc của phúc âm, hay mở cửa 
cho những giáo sư giả dối và cho họ cơ hội phá hoại những đàn chiên dưới trách nhiệm chăn 
bầy của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta cần xem mọi sự dưới quan điểm và quan niệm 
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của Đức Chúa Trời, mở lòng đón nhận những người con của Ngài, và không quan tâm đến giáo 
hội, hệ phái, mà cũng không quan trọng hóa những chi tiết khác biệt nhỏ để gây sự chia rẽ và 
ngăn cản sự thông công với các Cơ Đốc Nhân chân chính, những đứa con thật sự của Đức 
Chúa Trời, nhưng đôi khi và thường khi họ chỉ mang một danh hiệu giáo hội hay hệ phái khác 
với chúng ta.  
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15.  Trách nhiệm xã hội của Giáo hội và Hội thánh. 

 
rên nguyên tắc, Giáo hội là một thể chế thuộc linh, sự hiệp thông của những người nam 
và nữ đã được tái sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời và như thế hợp thành các 
chi thể của thân thể Đấng Christ trên trái đất, đại diện cho vương quốc Đức Chúa Trời. 

Các mục tiêu và thánh chức của Giáo hội trên nguyên tắc đều mang tính chất thuộc linh. Tuy 
thế, hội thánh địa phương được hợp thành từ những tín hữu và gia đình của họ, hiệp nhất bởi 
một đức tin và chủ đích chung. Do đó, Giáo hội cũng là một giáo thể xã hội. Cá nhân một 
người và gia đình của anh chị ấy đều có quan hệ với những người khác, những gia đình khác, 
tạo nên một xã hội Cơ Đốc. Và các quan hệ cũng bao gồm những trách nhiệm. 

Trách nhiệm xã hội của Giáo hội bắt đầu với chính các thành viên của hội thánh địa 
phương. Điều này hiện ra rất sớm và rõ ràng với lịch sử Giáo hội khởi nguyên khi các sứ đồ 
phải đối diện với trách nhiệm chăm sóc các quả phụ trong hội thánh địa phương (Công Vụ 
6:1–3). Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra mệnh lệnh cho cả Giáo hội chăm lo cho các quả phụ không có 
khả năng tự mưu sinh (1 Ti-mô-thê 5:3,5). Cùng lúc đó, ông cũng nhấn mạnh trên vấn đề là 
những quả phụ còn có con cháu có khả năng chăm lo cho họ chứ không phải là bổn phận chính 
yếu của hội thánh (1 Ti-mô-thê 5:4,16). Nguyên tắc đó cũng đương nhiên được áp dụng cho trẻ 
em mồ côi. 

Các chỉ thị cũng được xác định về các Cơ Đốc Nhân đang sống cơ nhỡ, nghèo khổ 
(Gia-cơ 2:15–16). Trong trường hợp này, sự kêu gọi trên nguyên tắc được thực hiện với mỗi 
Cơ Đốc Nhân một cách cá nhân để chia sẻ tất cả những gì trong khả năng của họ với những 
người nghèo khổ. 

Giáo hội cần đem hết nỗ lực để trợ giúp tất cả những thành viên của hội thánh đang 
thống khổ. Một số hội thánh có một nhân được ủy nhiệm để lo về hậu cần, cơm ăn và quần áo 
cho những người đang rơi vào tình cảnh khó khăn vì một lý do nào đó. Một số hội thánh khác 
có một quỹ để các thành viên dâng hiến trong mục đích đem đến sự trợ giúp cho những ai có 
nan đề và có nhu cầu đặc biệt. Tất cả các hội thánh địa phương cần nghiên cứu các nan đề họ 
có thể gặp phải và những giải pháp về mặt tài chánh và hành chánh để chăm sóc, chăm lo cho 
những người cơ nhỡ, nghèo khổ.  

Cùng lúc đó, mọi thành viên của hội thánh cũng cần được khích lệ để sống tự lực và 
không sống nhờ sự trợ giúp của Giáo hội và hội thánh. Họ cần phải tự tìm kế mưu sinh và chia 
sẻ với những người khác thật sự trong nhu cầu (Ê-phê-sô 4:28). 

Chúng ta có thể nhắc lại rằng các hội thánh người ngoại quốc đã dâng hiến những món 
quà đặc biệt để hỗ trợ cho các Cơ Đốc Nhân tỉnh Giu-đê trong nạn đói xảy đến cho vùng này 
(Công Vụ 11: 27–30 ; 2 Cô-rinh-tô 8:1–6 ; 9:6 ; 1 Cô-rinh-tô 16:1–2). 

Một số hội thánh cảm nhận cần phải chăm lo cho sự học vấn của con em và gửi một số 
y tá đến thăm hội thánh thường xuyên để lo cho những bệnh nhân. Sự vị tha của hội thánh cũng 
cần phải mở rộng cho những người chưa tin. “Vậy, đang khi có dịp tiện, chúng ta hãy làm 
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việc lành cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng gia đình đức tin.” (Ga-
la-ti 6:10).  Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Ngài: “Vậy, hãy chiếu ánh sáng của các 
con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh 
Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).  Một Cơ Đốc Nhân chân chính luôn luôn có trong 
lòng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để trợ giúp 
những người cơ nhỡ. Chúa Giê-su đã cho chúng ta một sự giảng dạy thực tiễn với câu chuyện 
ngụ ngôn của người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:30–37). Định luật của tình yêu thương, “… 
yêu thương … người lân cận như chính mình.”…  (Lu-ca 10:27) khích lệ mỗi Cơ Đốc Nhân 
tìm cách làm nhẹ bớt đi sự thống khổ và hỗ trợ những người trong cảnh nghèo đói. 

 
Giáo hội và các thể chế chính trị. 

Một hội thánh cần phải có quan hệ như thế nào với các thể chế chính trị ở quốc gia mà 
hội thánh được thiết lập? Rất nhiều người nhấn mạnh trên khía cạnh tham nhũng và ức chế, 
đàn áp của các hệ thống chính trị thay vì phục vụ dân chúng và Giáo hội bắt buộc phải tham 
gia vào một cách mạng chính trị.  Những người theo lập trường này thường dựa trên sự kiện 
các nhà tiên tri của Cựu Ước đã phải chống lại các lãnh tụ quốc gia đồi trụy, tham nhũng và 
đàn áp, bốc lột dân chúng, và lên án những hành vi của họ. Họ kêu gọi các Cơ Đốc Nhân phải 
có lập trường cho sự công chính xã hội và đó là phương tiện duy nhất hợp sức với những người 
có ước vọng lật đổ hệ thống thối nát hiện tại. Đó là một vấn đề gây tranh cãi và chia rẽ trong 
nhiều nhóm thuộc giới Cải Chánh Giáo và Tin Lành. Vậy vị trí và lập trường của chúng ta phải 
như thế nào? 

Chúng ta phải luôn luôn có một vị trí và lập trường của một Cơ Đốc Nhân. Thái độ của 
Đấng Christ trong lãnh vực này như thế nào? Các Cơ Đốc Nhân đầu tiên đã sống và có lập 
trường nào đối với các thể chế chính trị? 

Chúng ta cần nói rất rõ là trên lãnh vực địa phương hay quốc gia, Giáo hội không bao 
giờ tự xưng mình là một thể chế chính trị. Mặc dù là một giáo thể thuộc linh với những trách 
nhiệm xã hội, Giáo hội không bao giờ được kêu gọi đạt đến các mục đích qua con đường của 
chính trị hay với một cách mạng sử dụng bạo lực, quyền lực. Chúa Giê-su đã đơn giản nói với 
Phi-lát: “Vương quốc Ta không thuộc thế gian này!” (Giăng 18:36). Chúa Giê-su, trong lời 
cầu nguyện như một thầy tế lễ đã nói: “Họ không thuộc về trần gian, cũng như Con không 
thuộc về trần gian.” (Giăng 17:16).  Vào một cơ hội được chất vấn về vấn đề chia của cải cho 
công bằng, Chúa đã từ chối vị trí một thẩm phán, “Này anh kia, ai lập Ta lên để xử kiện hoặc 
phân chia gia tài cho các anh?”(Lu-ca 12:14).  Khi được hỏi về lập trường chống lại việc 
đóng thuế cho chánh quyền của đế quốc La Mã, lúc đó bị xem là bất công và không được 
những người Do-thái ái quốc chấp nhận, Chúa đã trả lời rất rõ : “Thế thì, những gì của Sê-sa 
hãy trả cho Sê-sa; những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời!” (Lu-ca 
20:25). 

Không thể chối cãi được, đế chế La Mã với sự độc tài của các hoàng đế được gọi là Sê-
sa (Cesars) thể hiện một hình ảnh đau thương về sự đàn áp chính trị và xã hội. Nơi nào cũng có 
hệ thống nô lệ. Tuy thế, sứ đồ Phao-lô và Phi-e-rơ vẫn kêu gọi sự vâng phục chính quyền trần 
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thế (Rô-ma 13:1–7 ; 1 Phi-e-rơ 2:13–17). Những người nô lệ được khuyến khích phục vụ chủ 
của mình như những tôi tớ của Đấng Christ (Ê-phê-sô 6:5). Các Cơ Đốc Nhân được xem như 
một sức mạnh thuộc linh – muối của đất. Chủ đích của Cơ Đốc Giáo không phải là thay đổi các 
hệ thống, thể chế xã hội. Mục đích chính của Cơ Đốc Giáo là biến đổi con người. Dù tốt nhất, 
hệ thống chánh phủ công bằng nhất của thế gian này vẫn là bất toàn, và sẽ trở nên bất công, 
đàn áp khi những lãnh tụ trở nên ích kỹ và không theo đời sống Cơ Đốc. Một thể chế chính trị 
nghèo nàn, tồi tệ nhất có thể là một ân phước cho dân chúng nếu những lãnh đạo là những 
người phúc đức. Nhưng đó là một ảo ảnh khi nghĩ rằng các cách mạng có thể đem đến một 
công bằng xã hội trên trái đất này mà không cần thay đổi nội tâm hay tấm lòng của con người. 
Các Cơ Đốc Nhân chân chính đều khát khao công chính xã hội và hòa bình cho trái đất. Tuy 
nhiên, điều đó sẽ không thể được hoàn thành với hoạt động cách mạng chính trị của Giáo hội 
mà với sự tái lâm của Đấng Christ để tể trị cả thế giới này. Trong thời gian chờ đợi, công việc 
và bổn phận của Giáo hội là đào tạo nhóm người nồng cốt đã được tái sanh và thuộc về vương 
quốc Đức Chúa Trời. Ảnh hưởng của các Cơ Đốc Nhân này sẽ biến đổi các cộng đồng và ngay 
cả các quốc gia. Chúng ta đã và vẫn chứng kiến sự biến đổi mầu nhiệm này. Bao nhiêu người 
đã được phúc âm biến đổi và không còn sống với sự bê tha nghiện rượu, trộm cắp, giết người 
từ khi Đấng Christ bước vào lòng và đời sống của họ. Một chút muối sẽ làm tốt hơn cho cả 
cộng đồng và thay đổi môi trường xã hội. Lương tâm của một Cơ Đốc Nhân ở việc làm đã thay 
đổi hẳn đi xã hội. Đó là những kết quả nhỏ của phúc âm. Tại Chile, một số lớn những người 
trung lưu và tầng lớp lao động đã được đụng chạm bởi phúc âm của Đấng Christ.  Một số lớn 
các công ty và nhà tuyển dụng thường tìm các Cơ Đốc Nhân vì những tánh hạnh của họ, như 
sự chính trực, lương thiện, và sáng thứ hai họ vẫn đến làm việc thay vì ở nhà vì đã quá chén 
trong cuối tuần như đa số các nhân viên khác. 

 

Cũng thế khi phúc âm bước vào đời sống các Cơ Đốc Nhân, họ đều ước muốn con của 
họ có được sự dạy dỗ và một đời sống tốt đẹp, khả quan hơn. Đó là sự góp phần lớn nhất của 
Giáo hội vào hệ thống xã hội với sự truyền giảng phúc âm cứu chuộc và biến đổi đời sống con 
người. 

Tất cả những điều này không có nghĩa là một Cơ Đốc Nhân thờ ơ và không quan tâm 
đến sự đàn áp, ức chế đang xảy ra chunh quanh mình. Một Cơ Đốc Nhân sẽ luôn luôn là tiếng 
nói của sự công chính và sử dụng lá phiếu theo sự hiểu biết tốt nhất để nói lên quan điểm của 
mình và đem đến sự thay đổi. Một Cơ Đốc Nhân có thể chấp nhận một công việc trong chánh 
quyền nêu như vị trí đó có thể phục vụ cộng đồng. Tuy thế, anh hay chị ấy sẽ từ chối không 
tham gia vào những nhóm cách mạng hay phản động. Có hai lý do cho lập trường như thế. Thứ 
nhất, kinh nghiệm cho chúng ta thấy là những người gia nhập những nhóm như thế, dù với 
thiện chí cải thiện xã hội và đem đến điều tốt lành cho đất nước, cuối cùng vẫn là những người 
thua cuộc về mặt thuộc linh. Môi trường phản động, cách mạng và nổi loạn vẫn là cái chết chắc 
chắn cho đời sống thuộc linh thật sự. 

Thứ hai, Giáo hội không phải là một thể chế chính trị và các Cơ Đốc Nhân khó có thể 
nhận biết được nhóm cách mạng nào có thể thật sự mang đến phúc lợi cho đất nước. Nhiều Cơ 
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Đốc Nhân truyền giáo đã nghĩ ông Castro là một người giải phóng thật sự cho đất nước Cuba 
và họ đã nhiệt tình tham gia vào phong trào này. Nhiều mục sư đã bước theo ông Castro lên 
khán đài và đã chính thức công nhận cách mạng. Điều gì đã xảy ra? Các hội thánh bắt đầu chia 
rẻ nhau. Trong các hội chúng của các mục sư này đã có nhiều người mất đi thân nhân, bị phong 
trào Castro sát hại. Trong tình cảnh như thế sự hiệp nhất của các hội thánh bắt đầu sụp đổ vì 
chắc chắn là các Cơ Đốc Nhân không thể đồng quan điểm chính trị. Sau này, các mục sư mới ý 
thức được là họ đã sai lầm trầm trọng. Thay vì có được sự tự do, ngược lại một sự bắt bớ và 
đàn áp khủng khiếp đã xảy đến. Các hội thánh truyền giáo và các trường học bị đóng cửa và 
công việc quảng bá phúc âm trở nên rất khó. 

 

Chúng ta luôn luôn ghi nhớ rằng hiện giờ chúng ta đã đến giai đoạn cuối cùng của 
chương trình thiên thượng cho trái đất này. Đức Chúa Trời tìm kiếm một dân cho Thiên Danh 
của Ngài, với những người sống như các môn đồ chân chính của Chúa Giê-su Christ (Công Vụ 
15:14). Rồi sẽ đến lúc Đấng Christ sẽ tể trị như vị Vua của các vua. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: 
“Nhưng theo lời Ngài đã hứa, chúng ta chờ đợi một trời mới và đất mới, nơi sự công chính 
cư ngụ.” (2 Phi-e-rơ 3:13). 

Trong thời gian chờ đợi, chúng ta có trọng trách rao truyền Đấng Christ và phúc âm của 
Ngài. Chúng ta cần phải bày tỏ tình yêu thương đối với mọi người và xây dựng vương quốc, 
câu trả lời duy nhất cho tất cả các thảm họa, nan đề của trái đất này. 
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16. Giáo hội với một sứ mệnh. 

 
ãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta …” (Ma-thi-ơ 28:19). Một Cơ Đốc Nhân 
chân chính là một thành viên của Giáo hội hoàn vũ. Mỗi hội thánh địa phương là một 
đơn vị của Thân Thể Đấng Christ và một tổ chức đại diện cho Giáo hội hoàn vũ. Sự 

ngẫu nhiên của địa lý không thay đổi chân lý căn bản này. Điều này là đúng ở bất cứ nơi nào 
trên thế giới, dù là ở Nam Mỹ hay Châu Âu, Châu Phi hay Bắc Mỹ. Vì mỗi Cơ Đốc Nhân đã 
nhận lãnh kiến thức của phúc âm, chúng ta mắc nợ với những người chưa có cơ hội biết được 
tin mừng này, dù họ là người hàng xóm của chúng ta hay sinh sống ở bên kia quả địa cầu (Rô-
ma 1:14). 

Khi một hội thánh địa phương mới đã được thiết lập, đặc ân và trách nhiệm của sự hiệp 
thông hoàn vũ cần phải được trình bày cho nhóm mới này. Mỗi hội thánh cần có niềm vui và 
sự thỏa thích dự phần vào sự truyền giảng phúc âm cho thế giới. Mỗi Cơ Đốc Nhân cần phải 
nhận thức món nợ của mình và làm mọi cách để trả được nợ đó. 

Có một thời các hội thánh trẻ ở những vùng đất mới được truyền giảng rất vui mừng khi 
đón nhận các giáo sĩ truyền giáo. Đối với các hội thánh này, một giáo sĩ truyền giáo là một 
người đến từ Bắc Mỹ hay Châu Âu. Nhưng mọi sự không còn như thế nữa! Các hội thánh ở 
Chile gửi những giáo sĩ truyền giáo đến Á-căn-đình, và những hội thánh ở Brazil gửi các giáo 
sĩ truyền giáo đến Bolivia và Paraguay. Các Cơ Đốc Nhân Châu Phi đem phúc âm đến truyền 
giảng cho những bộ lạc khác. Công việc truyền giảng phúc âm cho thế giới quá vĩ đại để chỉ 
giới hạn ở bất cứ tổ chức truyền giáo hay nhóm người nào đã tự chọn danh xưng của những 
giáo sĩ truyền giáo. Nếu như mùa gặt cần được thực hiện vào thời đại của chúng ta trên khắp 
thế giới, điều đó cần được thực hiện bởi khải tượng và nỗ lực chung của tất cả các hội thánh 
địa phương nhỏ ở khắp mọi nơi, với sự tham gia của mỗi Cơ Đốc Nhân trong công việc đầy 
thách thức của sự truyền giảng phúc âm cho thế giới này. 

Khi một hội thánh được thành lập thì hội thánh này ngay từ lúc đầu cần phải là một hội 
thánh mang một sứ mệnh truyền giáo. Mỗi hội thánh cần phải nhận thức là mình hiện hữu 
không chỉ để hưởng những ân phước và ân điển của Đức Chúa Trời cho riêng mình mà còn 
phải chia sẻ các ân phước và ân điển. Mỗi vị mục sư cần phải tìm cách giảng dạy cho hội 
chúng mình một khải tượng truyền giáo.  Khải tượng này cần được truyền đạt với sự khích lệ 
đến các Cơ Đốc Nhân để cầu nguyện cho các bài hát ngợi khen được nổi lên trên trái đất này. 
Chúa Giê-su đã cho mỗi người chúng ta mệnh lệnh: “Mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. 
Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt vào đồng lúa của Ngài.” (Ma-thi-ơ 9:37). 
Chúng ta không thể cầu nguyện cho một nhu cầu mà không cảm thấy liên quan một cách cá 
nhân đến nhu cầu đó. 

Sau đó chúng ta cũng cần khích lệ khải tượng sứ mệnh truyền giáo trong hội thánh khi 
thông tin cho các thành viên biết được tiến triển của chương trình truyền giáo trên khắp trái 
đất.  Khi Chúa Giê-su gặp được những cơ hội truyền giáo ở một làng vùng Sa-ma-ri, Chúa đã 
nói với các môn đồ của Ngài: “Hãy ngước mắt lên nhìn đồng lúa chín vàng, sẵn cho mùa 
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gặt.” (Giăng 4:35). Các mục sư đương nhiên không thể đứng ở đầu làng ở một quốc gia xa xôi 
và nhìn các cánh đồng theo nghĩa đen, nhưng họ có thể đem đến cho mọi người trong hôi thánh 
khải tượng về các nhu cầu của sứ mệnh truyền giáo ở nhiều gốc độ khác nhau. Họ có thể tìm 
những báo cáo về công việc của Đức Chúa Trời ở các quốc gia khác và chia sẻ với hội chúng. 
Những bức thư của những nhân sự hầu việc Chúa ở những vùng đất xa xôi sẽ động viên sự 
quan tâm đến sứ mệnh truyền giáo. Các phòng ban của tổng hội cũng có thể cung cấp các báo 
cáo về công việc truyền giáo đã được thực hiện ở những quốc gia khác. Một dân sự có được 
thông tin chắc chắn sẽ quan tâm đến sứ mệnh truyền giáo! 

Trong mỗi hội thánh cũng cần có một thông lệ nhận lãnh thường xuyên sự dâng hiến 
cho sứ mệnh truyền giáo. Một hội chúng có thể đạt đến mục đích này, phương pháp nào cũng 
tốt miễn là đạt đến được sự dâng hiến hỗ trợ cho sứ mệnh truyền giáo. Tuy thế, đây phải là một 
nỗ lực liên tục đến từ tinh thần bất vụ lợi. Có lẽ sự dâng hiến hàng tháng là lý tưởng cho đa số 
các hội thánh. Mỗi Cơ Đốc Nhân và mỗi hội thánh cần cảm nhận được đây là sự góp phần vào 
công việc của Đức Chúa Trời, vượt qua môi trường quen thuộc và thông thường, và như thế 
chúng ta chia sẻ được tình huynh đệ trên khắp thế giới để hỗ trợ sứ mệnh truyền giáo của Giáo 
hội . 

Một hội thánh có thể đem đến một sự góp phần quan trọng khi khích lệ những người trẻ 
tuổi, các thanh niên mở lòng cho sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời cho công việc quảng bá phúc 
âm cho đến tận cùng trái đất. Nếu hội thánh có được đội ngũ thanh niên dấn thân vào sự truyền 
giảng phúc âm như những người tiên phong để xây dựng các hội thánh thì chắc chắn cả hội 
thánh sẽ cảm nhận được sự dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo trên khắp thế giới. 

Chương trình sứ mệnh truyền giáo quốc gia cần khởi đầu tại nhà để đi đến tận cùng trái 
đất. Cúng ta có được sự dẫn dắt của phân đoạn Công Vụ 1:8: “và các con sẽ làm nhân chứng 
cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất.” Chúng ta 
khởi đầu với thành Giê-ru-sa-lem của chúng ta bằng sự thiết lập hội thánh địa phương. Chúng 
ta cũng không thể quên các làng và thị trấn, thành phố thuộc về Giu-đê của chúng ta (các tỉnh). 
Chương trình sứ mệnh truyền giáo không chỉ nói đến những vùng tận cùng trái đất mà còn các 
tỉnh thành lân cận. 

Cuối cùng những quốc gia không liên quan đến đất nước chúng ta cũng cần được đặt 
vào danh sách của chương trình truyền giáo. Ở một số quốc gia, số tiền gom góp được từ sự 
dâng hiến của các hội thánh thường được chia ra với 75 % số tiền để hỗ trợ cho công việc 
truyền giáo trong nước và 25 % để trợ giúp chương trình truyền giáo tại các quốc gia khác. Các 
dự án truyền giáo có thể bao gồm việc gửi một nhân sự đến một vùng đất mới để bắt đầu một 
hội thánh. Sự hỗ trợ gồm có chuyến đi và sự định cư của nhân sự ở cánh đồng truyền giáo đó. 
Một sự hỗ trợ tài chánh có thể được chấp thuận trong một thời gian giới hạn cho đến khi công 
việc được thiết lập. 

Một số các hội thánh đã đặt mục tiêu hỗ trợ các chi phí đào tạo những người thợ gặt và 
các tôi tớ trong một trường Kinh Thánh, và đó là chương trình tham gia sứ mệnh truyền giáo 
của các hội thánh này. Các hội thánh biết rằng họ không có khả năng mang phúc âm đến các 



 
65 

 

vùng đất khác nếu không chuẩn bị thật chu đáo nhân sự cho công việc này. Điều này rất tốt 
nhưng chúng ta hãy thận trọng đừng xem đó là cả chương trình truyền giáo của giáo hội . 

Tại một số quốc gia các hội thánh liên tục gửi các giáo sĩ truyền giáo đến các quốc gia 
khác. Đương nhiên họ sẽ không đi đến các vùng đất khác để đảm nhận nhiệm sở mục sư mà 
chỉ để truyền giảng phúc âm và thiết lập các hội thánh. Vì thế mà họ cần một hậu thuẫn liên 
tục. Một lần nữa, tổ chức quốc gia phải đảm trách việc hỗ trợ nhân sự được biệt phái ra đi cũng 
như quyết định sự trợ giúp nào có thể đem đến cho nhân sự này. 

Với sự bùng nổ dân số trên toàn cầu, cánh đồng truyền giáo trở nên bao la hơn bao giờ 
hết. Những cánh cửa đã rộng mở. Chúng ta có được lời hứa là khi phúc âm được truyền giảng 
cho mọi quốc gia và dân tộc, ngày cuối cùng sẽ đến. Một cơ hội đầy vinh hiển, nhưng cũng là 
một trọng trách và một thách thức cho giáo hội hiện đại.Vậy, chúng ta hãy mạnh dạn tiến lên 
để đem đến phúc âm cho toàn thế giới cho đến khi Đấng Christ tái lâm. 
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17. Lược giải 

 
nh chị vừa xem qua một số các trọng điểm trong công việc xây dựng các hội thánh. 
Kế hoạch và chương trình hiện tại của Đức Chúa Trời chính là sự xây dựng các hội 
thánh. Ngài đã xác định là Ngài sẽ hoàn tất các dự định và ý muốn, hay thiên chỉ của 

Ngài với thế giới của thời hiện tại qua sự hiện diện và tồn tại của giáo hội . 

Công việc truyền giảng phúc âm là sứ mệnh đầu tiên, trọng yếu và không thể thay thế 
của giáo hội. Điều này đòi hỏi một nỗ lực liên tục và thành thật để chinh phục những con người 
cho Đấng Christ. Đức Chúa Trời vẫn duy trì ý chỉ của Ngài qua sự sử dụng những con người 
tầm thường nhưng được biến đổi bởi quyền năng cứu chuộc của Ngài. 

Các hội thánh địa phương, với kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh và được dẫn dắt bởi 
những lãnh đạo với khải tượng đối với thế giới chưa tin Chúa, tất cả chính là những kênh mang 
đến sự truyền giảng hữu hiệu của phúc âm. 

Sự tham gia của các tín hữu tại thế trong sự phát triển một cách bùng nổ của phúc âm là 
một nền tảng rất quan trọng trong vị trí chính yếu của các hội thánh địa phương trong chương 
trình truyền giảng phúc âm. Mỗi thành viên là một nhân chứng mà cũng là một người thợ, một 
người hầu việc Chúa. Thông điệp cần được truyền giảng với nền tảng của Kinh Thánh và tập 
trung vào Đấng Christ, và nhấn mạnh trên thực tế của sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong 
các công việc của con người. 

Con người như là công cụ là trọng yếu nhưng chúng ta cũng cần nhắc lại là con người 
chỉ là một công cụ. Đức Chúa Trời chính là tác giả và Đấng chủ động sự xây dựng các hội 
thánh. Sự tể trị và quyền năng của Đức Thánh Linh cũng cần thiết và không thể thay thế vào 
thời đại hiện tại, như thời thế kỷ thứ nhất của lịch sử giáo hội , “ … nhưng [họ] phải đầy dẫy 
Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 5:18). 

Cuối cùng và đó là sự thách thức đối với giáo hội ngày nay là sự xứng đáng của một 
giáo hội hoành thành được mệnh lệnh của Chúa để làm chứng cho mỗi người trong mọi quốc 
gia, cũng như cho mỗi quốc gia trên thế giới này. 
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