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I. TẠI SAO PHẢI MỞ HỘI THÁNH?   

    

A. Các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh (Ma-thi-ơ 16:18)   

  

Ma-thi-ơ 16:18 là ví dụ đầu tiên về từ “hội thánh” được sử dụng trong Tân Ước. Từ hội 

thánh, theo như Chúa Giê-xu dùng, bắt nguồn từ tiếng Hy-lạp là ekklesia, nghĩa là những 

người “được gọi ra khỏi” hay “hội.” Nói cách khác, hội thánh mà Chúa Giê-xu xem là hội 

thánh của Ngài là hội của những người được gọi ra khỏi thế gian bởi Phúc Âm của Đấng 

Christ.  

  

Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng các quyền lực của sự chết sẽ không thể giữ được Ngài. Hội 

thánh (thân thể/dân sự của Chúa) không chỉ được thành lập bất chấp các quyền lực của âm 

phủ hay địa ngục, mà hội thánh còn phát triển mạnh bất chấp các quyền lực này. Hội thánh 

sẽ không bao giờ phai tàn, mặc dù thế hệ này sang thế hệ khác đều phải khuất phục trước 

quyền lực của sự chết thuộc thể, nhưng các thế hệ khác sẽ lại xuất hiện để tiếp tục hội thánh. 

Và cứ như thế cho đến chừng hoàn thành sứ mạng của mình trên đất mà Chúa Giê-xu đã 

truyền lại (Ma-thi-ơ 28:18–20).  

  

Điều này đem đến cho chúng ta lòng tin nơi những nỗ lực mở hội thánh của mình, vì ngay 

giữa khó khăn và chiến trận thuộc linh căng thẳng, thì mục đích của Đức Chúa Trời cuối 

cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta có thể chắc chắn về sự vùa giúp của Chúa khi chúng ta đi 

theo sự dẫn dắt của Ngài.  

    

B. Là một trong những cách hay nhất để đo lường mức độ mở rộng Phúc Âm và hoàn 

thành Đại Mạng Lệnh.  

    

Nghiên cứu gần đây cho thấy với sự gia tăng mỗi ngày của dân số thế giới, ước tính cần 

phải mở thêm 5 triệu hội thánh mới nữa trong vòng 5-10 năm đến mới theo kịp đà gia tăng 

đó.  Dân số thế giới hiện nay xấp xỉ khoảng 7 tỉ người. Đến năm 2050, con số đó có thể 

tăng lên khoảng 11 tỉ. Khi số lượng người tăng, thì số lượng hội thánh cần được mở để 

chinh phục người hư mất cũng tăng lên như thế.   

  

C. Mục tiêu chính của Đại Mạng Lệnh phải là một hội thánh cho mọi dân tộc và đó là 

cơ sở để đem Phúc Âm đến mọi người (Rô-ma 15:9)  

    

Rô-ma 15:9 giải thích rằng ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải thiết lập hội thánh giữa 

vòng các Dân Ngoại. Từ Dân Ngoại bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là ethnos, nghĩa là mọi 

quốc gia và dân tộc. Cho đến chừng mọi nhóm người trên đất đều được nghe về Phúc Âm 

của Chúa, thì khi ấy công việc của chúng ta mới hoàn tất. Các lời tiên tri cho biết rằng sẽ 

có những người tin Chúa từ mọi nhóm người nhóm họp lại quanh ngai của Chúa.  

  

D. Hội thánh là sự biểu hiện hữu hình của điều sắp xảy đến—Vương Quốc Đức Chúa 

Trời sẽ cai trị trên khắp đất (Thi thiên 96:3)  

  

Hội thánh là sự đại diện hữu hình về sự cai trị, thẩm quyền và vương quốc Đấng Christ 

trong hoạt động mỗi ngày. Mặc dù có những nan đề và nhiều lúc rối loạn chức năng hoạt 

động, hội thánh phải là sự biểu hiện của các mục đích của Đức Chúa Trời. Với mục đích 

này, Đức Chúa Trời ghen tương vì hội thánh Ngài và chúng ta là những người mở hội 

thánh cũng cần nhớ rằng hội thánh là cô dâu của Đấng Christ và phải được đối xử sao cho 

xứng hợp. 
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E. Hội Thánh phổ thông bao gồm tất cả những người được chuộc từ mọi dân tộc, là 

những người xưng nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Cứu Chúa của mình. 

Vì vậy, mọi nhóm người trên đất cần một hình thức hội thánh nào đó (Rô-ma 1:5)  

    

Sứ đồ Phao-lô cho biết trong Rô-ma 1: 5 rằng chúng ta đã nhận được ân điển, sự hướng 

dẫn, và trách nhiệm lãnh đạo để thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời trong mọi dân tộc 

trên đất.   

   

F. Hội Thánh là cô dâu của Đấng Christ và Ngài sẽ trở lại vì cô dâu của Ngài (Khải 

huyền 19:79, 2 Cô-rinh-tô 11:2)  

  

Chúa Giê-xu đang chờ đợi cô dâu của Ngài hoàn thành mục đích của mình. Ngài đang tìm 

một cô dâu trong sạch, không tì vết, được hình thành từ mọi dân tộc trên đất. Ngôn ngữ 

được sử dụng trong 2 Cô-rinh-tô 11: 2 cho biết Chúa đang sốt sắng tìm kiếm cô dâu của 

Ngài. Với lòng mong đợi nhiệt thành, Chúa đang chờ hội thánh của Ngài sẵn sàng! 

  

Tuy nhiên, Chúa chỉ trở lại khi mùa gặt kết thúc. Vì không ai biết ngày giờ nào Chúa trở 

lại (Ma-thi-ơ 24:36), cho nên là những thợ gặt trong cánh đồng của Ngài, chúng ta phải 

tiếp tục làm việc chăm chỉ cho đến ngày Cứu Chúa chúng ta trở lại.   

  

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH?   

    

A. Hội thánh là hội của những người tin Chúa nhóm lại với mục đích là thờ phượng 

theo Kinh Thánh, cầu nguyện, học hỏi và làm sứ mạng. Từ hội thánh bắt nguồn từ 

ekklesia, được định nghĩa là một hội hoặc những người được gọi ra khỏi (Ma-thi-ơ 21:13, 

Thi thiên 150:1-6)  

  

Chúa Giê-xu nói rất rõ ràng rằng hội thánh phải là nơi ở của sự cầu nguyện. Mặc dù hội 

thánh có nhiều chương trình và hoạt động, nhưng mục đích chính của việc nhóm lại của 

các tín hữu phải là để cầu nguyện, thờ phượng và phát triển mối quan hệ mật thiết với Đức 

Chúa Trời.  

  

Thi thiên 150:1-6 đưa ra một miêu tả khác nói về hành vi và hoạt động của chúng ta  Ngợi 

khen, dâng vinh hiển, và tôn quý Chúa là điều hết sức quan trọng. Khi các tín hữu có thể 

trở nên nản lòng, thì một tư thế và thái độ ngợi khen Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng giảm 

thiểu những lo lắng của đời này và tái tập trung sự chú ý của mình vào Đấng Toàn Năng.  

  

B. Chúa Giê-xu là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể của Đấng Christ (Êph1:22-23)   

  

Mục đích của Hội Thánh phải được định nghĩa và định hướng bởi Chúa Giê-xu, là đầu của 

mọi sự. Mặc dù, Ngài đã chọn bạn cho một công việc quan trọng là mở hội thánh, nhưng 

chính Ngài mới là tác giả và là Đấng Thành Toàn mọi sự. Chính Ngài mới là Đấng hướng 

dẫn, chỉ dạy, chu cấp và kéo người khác đến với Cha. Đừng cho phép sự kiêu ngạo bước 

vào lòng bạn vì công tác mà Ngài đã kêu gọi bạn nỗ lực làm là một công tác lớn lao và 

đáng khâm phục.   

  

Hãy nhắc chính mình rằng Đấng Christ là đầu, và điều đó sẽ đem đến cho bạn lòng tin và 

sự bảo đảm rằng bạn là người quản gia cho kế hoạch của Ngài. Làm quản gia một điều gì 
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đó cho Chúa quả là một trách nhiệm lớn, nhưng đồng thời chúng ta cũng có được sự hỗ 

trợ và giúp đỡ của Đấng làm đầu hội thánh khi chúng ta cần.  

  

C. Thân thể Đấng Christ được tạo thành từ tất cả những người tin nơi Chúa Giê-xu từ 

ngày lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2) cho đến khi Ngài trở lại. Thân thể Đấng Christ bao 

gồm hai phương diện:  

      

1. Hội thánh phổ thông bao gồm tất cả những người có mối liên hệ cá nhân với Chúa 

Giê-xu (1 Cô-rinh-tô 12:13).  

  

Thế gian này có thể có hệ thống giai cấp hay cấp bậc, nhưng không hề có điều như 

thế tồn tại trong hội thánh phổ thông. Tất cả mọi người có mối liên hệ cá nhân với 

Chúa Giê-xu đều là thành viên của Thân Thể đó. Người giàu, người nghèo, người 

trẻ, người già, người có học, người ít học đều không phải là vấn đề—Đức Chúa 

Trời không thiên vị con người theo phương diện đó. Ngài mong muốn mối quan 

hệ cá nhân và sự đầu phục Ngài.  

      

2. Hội thánh địa phương được miêu tả trong Ga-la-ti 1:1-2: “Phao-lô, là sứ đồ 

………..cùng tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội Thánh miền Ga-la-ti.” 

Ở đây chúng ta thấy rằng ở tỉnh Ga-la-ti có nhiều hội thánh—chúng ta gọi đây là các hội 

thánh địa phương.  

  

Là người mở hội thánh, Đức Chúa Trời đã chọn bạn để thành một trong những 

người đại diện của Ngài ở khu vực địa phương, nhưng vẫn là một phần của hội 

thánh phổ thông. Hội thánh của bạn là một phần không thể thiếu trong thân thể 

Đấng Christ ở khắp nơi trên thế giới, cũng như ở khu vực địa phương của bạn. 

Ngoài ra, mỗi người trong hội thánh địa phương sau đó có một vai trò then chốt   

trong thân thể đó ở trong chính hội thánh địa phương của mình. Tất cả các hội 

thánh và tín hữu trong hội thánh đều quan trọng như nhau.   

    

D. Hội thánh không phải là: 

1. Ngôi nhà thờ.  

2. Hệ phái.  

3. Một mảnh đất.  

4. Công việc kinh doanh.  

5. Nơi giải trí.  

6. Câu lạc bộ xã hội.  

  

Mặc dù nhà thờ, đất đai, các nguồn lực khác và giao lưu xã hội cũng có giá trị riêng của 

nó, nhưng hội thánh không phải và không nên được định nghĩa bằng bất cứ điều nào trong 

những điều này.  Hội thánh chỉ nên được định nghĩa và đánh giá là một nhóm người gặp 

nhau để thờ phượng, cầu nguyện, học tập và làm sứ mạng.   

  

Là một người lãnh đạo có khải tượng, trách nhiệm của bạn sẽ là đưa giá trị xứng hợp này 

vào hội thánh và loại bỏ các hạng mục khác khỏi mục đích của hội thánh địa phương của 

bạn. Con người mới chính là nơi ngự của Đức Thánh Linh.  

   

III.  ĐỘNG CƠ MỞ HỘI THÁNH    
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A. Động cơ cho việc mở hội thánh phải là để đáp ứng lại khải tượng và sự kêu gọi cá 

nhân từ nơi Chúa.    

  

1. Đây luôn luôn là bước đầu tiên. Đức Chúa Trời phải cho bạn cái nhìn sơ lược về những 

gì Ngài muốn thực hiện. Khải tượng có thể đến từ Kinh Thánh, giấc mơ, lời xác nhận 

từ người khác, lời tiên tri, hay một sự cưu mang nặng gánh cho một khu vực hay nhóm 

người nào đó. (Công vụ 13, Công vụ 16:9-10)  

  

Một số người mở hội thánh, lúc đầu thì đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa, nhưng sau đó 

bị xao lãng. Một số người mở hội thánh vì tham vọng cá nhân ích kỷ. Một số người 

mở hội thánh lúc bắt đầu thì đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa, nhưng sau đó bị thành 

công lèo lái.  

  

Những người bị lèo lái là những người:  

a) Thỏa mãn bởi thành tích.  

b) Bị cuốn hút bởi những biểu tượng của thành công (danh tiếng, giàu có, quyền 

lực, sự khôn ngoan đời này)  

c) Thiếu ngay thẳng. (trái đạo đức, ích kỷ, kiêu ngạo, đòi hỏi)  

d) Hết sức hiếu thắng. (2 Cô-rinh-tô 10:12)  

e) Bận rộn cách bất thường. (Lu-ca 10:41-42)  

f) Sẵn sàng hy sinh mối quan hệ để thực hiện công việc.  

   

2. Nếu khải tượng, sự kêu gọi hay động cơ mở hội thánh không bắt nguồn từ Chúa, thì 

chắc chắn sẽ thất bại. Biết mình được kêu gọi không phải là một ý tưởng. Mà đó là 

điều tuyệt đối quan trọng (Thi thiên 127:1)  

  

Được kêu gọi là công việc của Thánh Linh, nhưng bị lèo lái là công việc của xác thịt. Khải 

tượng, sự kêu gọi hay động cơ phải luôn luôn bắt nguồn từ sự đáp ứng lại với Đức Thánh 

Linh. 

  

B. Những ích lợi của việc biết mình được kêu gọi  

1. Tập trung vào mục đích bằng cách trở thành người cùng làm việc với Đức Chúa Trời 

(1 Cô 3:9)  

  

Là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự tiếp sức của Thánh Linh 

để hoàn thành khải tượng. Mạo hiểm tự mình đi ra mà không có Đức Thánh Linh là 

thái độ tự phụ và cô lập. Hơn nữa, đó là hành động kiêu ngạo và ích kỷ. Người cùng 

làm việc với Đức Chúa Trời sẽ nhanh chóng nương dựa nơi Thánh Linh, không ích kỷ 

và không gom nhặt lời hoan hô tán tụng, cũng không dành công trạng cho mình khi 

thành công.  

  

2. Phước hạnh và sự chu cấp. (Phi-líp 1:3-6)  

  

Một số người nói, “Nơi nào Chúa dẫn dắt, nơi đó Ngài chu cấp” và những người khác 

thì nói, “Chúa chi trả cho những gì Ngài đặt hàng”. Những câu nói này miêu tả và 

khẳng định lẽ thật về sự thành tín và chu cấp của Đức Chúa Trời. Danh Ngài là “Giê-

Hô-Va Di-rê” trong Sáng thế ký 22: 14. Danh này theo nghĩa đen là Đức Chúa Trời 

Đấng nhìn thấy, hay Đức Chúa Trời Đấng sắm sẵn. Sự chu cấp và phước hạnh được 

sẵn dành và hứa ban cho những người nào bước đi trong sự vâng lời Chúa. 
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3. Đức tin và sự kiên nhẫn qua hoạn nạn (Hêb 12:1-3, 2 Tê-sa 3:5, Giăng 1:2-4)  

  

Nỗ lực tự kiểm soát hành động và chống lại cám dỗ phạm tội của chúng ta sẽ không 

bao giờ thành công trọn vẹn trong những ngày trên đất này. Chừng nào chúng ta còn 

sống trong thân xác con người này, thì mỗi một ngày chúng ta sẽ phải vật lộn với sự 

sa ngã và tội lỗi. Chúng ta phải nhớ rằng thất bại không có nghĩa là chấm dứt sự kết 

quả của chúng ta. Chúa Giê-xu hoàn toàn hiểu những yếu đuối và giới hạn của chúng 

ta, và trong Ngài chúng ta có thể nhận được sự thương xót mới mỗi ngày (Hêb 4:14-

16, Ca thương 3:2223). Miễn là chúng ta xưng nhận và ăn năn những tội lỗi và thiếu 

sót của mình, thì Đức Chúa Trời hứa sẽ thanh tẩy, chữa lành và phục hồi chúng ta  (1 

Giăng 1:9)  

  

Phao-lô viết, “. . . Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không 

nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Cho dù hoàn cảnh của bạn có 

khó khăn như thế nào đi nữa, thì bạn cũng đừng bao mất đức tin nơi mục đích của Đức 

Chúa Trời là muốn dẫn bạn đi đến cùng. Hãy kiên nhẫn, ngửa trông nơi Đấng Christ 

để tìm sự giúp đỡ và nhớ rằng hoạn nạn sẽ xây dựng sự kiên nhẫn cho bạn, và sự kiên 

nhẫn sẽ làm cho cả bạn và chức vụ của mình trở thành một lời chứng mạnh mẽ về đức 

tin.  

   

C. Nắm lấy sự kêu gọi và khải tượng mở hội thánh    

1. Đức Chúa Trời có thể kêu gọi bạn mở hội thánh cho dù bạn có “tiếp nhận” hay không.  

a) Môi-se được kêu gọi phục vụ từ bụi gai cháy.   

b) Ghê-đi-ôn được gọi khi ông đang đập lúa.   

c) Giô-na được Chúa gọi đi đến Ni-ni-ve để rao giảng về sự ăn năn. Nhưng ông 

chạy trốn khỏi Chúa và khỏi sự kêu gọi vâng lời Ngài.  

d) Vâng lời tốt hơn của tế lễ. (1 Sa 15:20-26)  

  

2. Cầu xin sự khôn ngoan và đặt những câu hỏi rõ ràng và dứt khoát với Chúa (Gia-cơ 

1:5,6b)  

a) Hỏi Chúa xem Ngài có hướng dẫn bạn mở hội thánh không.  

b) Hỏi Chúa xem Ngài hướng dẫn bạn mở hội thánh ở đâu.  

c) Hỏi Chúa xem Ngài hướng dẫn bạn mở hội thánh khi nào.  

d) Hỏi Chúa xem Ngài hướng dẫn bạn mở hội thánh như thế nào.  

  

Chúa không ngại những câu hỏi của bạn, và Ngài cũng không ngại trả lời bạn. 

Nhưng thường thì chúng ta không đặt đúng câu hỏi và vì thế sự đáp ứng của chúng 

ta với sự kêu gọi của Ngài có thể dễ dàng bị lạc hướng. Thậm chí sứ đồ Phao-lô 

còn được Đức Thánh Linh hướng dẫn cụ thể đi đến Ma-xê-đoan. Đây không phải 

là kế hoạch hay dự định ban đầu của Phao-lô, nhưng Chúa đã phán rõ ràng là ông 

phải đi gặp một người tên là Cọt-nây. Bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đã 

có sẵn một người sẵn lòng, chờ đợi và tiếp nhận Phúc Âm. Cầu xin Chúa ban cho 

phương hướng và sự khôn ngoan luôn là điều thiết yếu.     

  

3. Xin tư vấn từ những người tin kính Chúa, 3 hoặc 4 người thì tốt (Châm ngôn 11:14)  

a) Phải đảm bảo là ít nhất hai người trong số họ có kinh nghiệm mở và quản nhiệm 

hội thánh.   

b) Hỏi xem họ nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu nào của bạn khi nói đến tiềm 

năng mở hội thánh.  
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Sự tư vấn và khôn ngoan từ những người lãnh đạo có kinh nghiệm sẽ giúp bạn tránh 

bị tổn thương và cũng có thể giúp bạn tránh nan đề. Những người đã bước đi con 

đường mở hội thánh có thể chia sẻ sự khôn ngoan với bạn từ thành công và thất bại 

của chính họ.      

  

Hãy học lắng nghe, nhưng hãy đặt tất cả mọi lời tư vấn dưới sự cân nhắc cầu nguyện 

kỹ trước khi bạn hành động (Gia-cơ 1:19). Khi người khác chỉ ra những thất bại hay 

điểm yếu tiềm ẩn mà họ quan sát được trong đời sống của bạn, hãy giữ thái độ 

khiêm nhường và tiếp thu. Đừng cảm thấy bực bội nếu bạn không thích lời khuyên 

họ đưa ra, nhưng hãy cầu nguyện và dâng lời khuyên đó lên cho Chúa, cầu xin sự 

xác nhận và mặc khải từ nơi Ngài.   

  

4. Hãy cầu nguyện và kiêng ăn, để Chúa hướng dẫn quyết định của bạn (Công vụ 13)  

a) Xin Đức Thánh Linh phán với bạn. (Giăng 14:26a)  

b) Đừng dịch chuyển, hành động hay phát minh sự kêu gọi của chính mình!  

  

Hình thức cầu nguyện với tinh thần hy sinh này đã đem lại những kết quả mạnh 

mẽ (E-xơ-ra 8:21-23; Ê-sai 58:6). Xuyên suốt Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, 

kiêng ăn và cầu nguyện là một hình thức kỷ luật được mong đợi và luôn luôn đi 

trước những bước đột phá quan trọng. 

  

Môi-se kiêng ăn ít nhất là 2 lần 40 ngày theo như được ghi chép lại. Chúa Giê-

xu kiêng ăn 40 ngày và Ngài nhắc các môn đồ kiêng ăn. Vua Đa-vít hạ mình 

xuống trong sự kiêng ăn.  

Những người theo Chúa được khích lệ nên kiêng ăn để kinh nghiệm sự đột phá, 

mối liên hệ gần gũi hơn với Chúa Giê-xu, sự biến đổi, phấn hưng cá 

 nhân và những điều siêu nhiên khác.  

Cầu nguyện kiêng ăn là một hình thức cần thiết của chiến trận thuộc linh. Dù là 

trong những giai đoạn đầu lên kế hoạch mở hội thánh hay bạn đã đi được xa hơn 

trong quá trình này—khi có vẻ bạn đã gặp phải một trở ngại không thể vượt qua 

được, thì đó rất có thể là lúc phải kiêng ăn cầu nguyện để bứt phá.  

  

5. Tìm sự xác nhận từ hội thánh địa phương và ban lãnh đạo hội thánh của bạn. (Công vụ 

13)  

a. Phao-lô và Ba-na-ba được biệt riêng, được nhìn nhận và được xác nhận sự 

kêu gọi của họ.   

b. Phục vụ trong một hội thánh địa phương khỏe mạnh sẽ đem lại cho bạn cơ 

hội được xác nhận và ủy thác giống như thế.  

  

Nếu hiện tại bạn đang phục vụ trong một hội thánh địa phương, hãy đầu phục cấp 

lãnh đạo của bạn và tìm sự xác nhận của họ. Nếu bạn không phục vụ trong hội 

thánh địa phương, nhưng đang học trường Kinh Thánh hoặc là tín hữu duy nhất 

trong cộng đồng của mình, thì hãy tìm sự tư vấn và xác nhận của các lãnh đạo Cơ 

Đốc khác mà bạn biết nếu có thể.  

  

Khi sự kêu gọi của bạn được xác nhận, thường thì điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ 

được cầu nguyện, hỗ trợ và chúc phước được sai đi mở hội thánh. Tuy nhiên, nếu 

bạn nỗ lực đi ra mở hội thánh mà không tìm sự xác nhận từ cấp lãnh đạo, thì quyết 

định của bạn có thể được xem là nổi loạn hoặc tìm cách chia rẽ hội thánh.   
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6. Cầu nguyện và mong đợi có được sự bình an bên trong như là điều xác nhận cho sự 

kêu gọi của mình. (Giăng 14:27)  

a. Sau khi nhận được những lời xác nhận từ bên ngoài, thì người mở hội thánh 

phải cảm thấy được thuyết phục và có được sự bình an bên trong. (Phi-líp 

4:6,7)  

  

Điều hoàn toàn bình thường đó là sẽ có sợ hãi hay lo lắng ở một chừng mực nào 

đó. Tuy nhiên, đó không phải là cảm giác làm bạn dừng lại và không tiếp tục nữa. 

Chúa bảo đảm sự bình an siêu nhiên trong lòng bạn. Chính từ chỗ này bạn có thể 

tự tin tiến lên phía trước.   

  

Sự bình an và hiệp một phải cai trị tấm lòng bạn cũng như tấm lòng người bạn đời 

của bạn nếu bạn là người đã lập gia đình. Chúa ban sự bình an khi có sự hiệp một, 

nhưng nếu người bạn đời và gia đình của bạn không có sự hiệp một, thì rất có thể 

đó không phải là sự bình an thật.    

  

7. Chúa không phán để gây ra xung đột hay nhầm lẫn. Ngay cả khi có một số bất tiện, thì 

sự hướng dẫn của Chúa sẽ đem đến sự bình an bên trong (Ê-phê-sô 1:17-18, Lu-ca 

10:21)  

  

Sự hướng dẫn từ nơi Chúa thường rất đơn giản. Mặc dầu sự cao cả vĩ đại của Chúa là 

sâu nhiệm và không thể hiểu được, nhưng sự dẫn dắt của Ngài được ban cho chúng ta 

theo cách chúng ta có thể hiểu và thực hiện được.  

  

  

IV.  GIÁ TRỊ, KHẢI TƯỢNG VÀ PHONG CÁCH CHO HỘI THÁNH CỦA BẠN  

    

A. Hệ thống giá trị là những lời khẳng định về niềm tin và các ưu tiên của bạn về cách 

thực hiện chức vụ. Các giá trị này tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất trong chức 

vụ đối với bạn và hội thánh của bạn.   

  

Hệ thống giá trị của bạn là những điều bạn tin là quan trọng trong cách bạn sống và làm 

việc. Các giá trị này (nên) quyết định các thứ tự ưu tiên của bạn, và có thể là thước đo mà 

bạn sử dụng để biết cuộc sống và công tác mở hội thánh của bạn có đạt được mức độ thành 

công bạn mong muốn hay chưa.  

  

Khi bạn và hội thánh của bạn thực hiện theo cách phù hợp với các giá trị này, thì về căn 

bản bạn sẽ cảm thấy thỏa lòng. Nhưng khi những điều này không phù hợp với các giá trị 

cá nhân của bạn, thì đó là khi bạn cảm nhận có điều gì đó không ổn xảy ra và có thể nhanh 

chóng trở thành cớ để bực bội và không vui.   

      

1. Cầu nguyện xin Chúa bày tỏ cho bạn biết những điều gần nhất với tấm lòng của Ngài 

dành cho hội thánh bạn (Thi thiên 127:1)  

2. Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ khải tượng của Ngài cho hội thánh của bạn dựa trên các giá 

trị mà bạn đã có. Hãy xem xét một số giá trị sau đây và quyết định những điều nào là 

quan trọng nhất.  

    

 _____ Truyền giảng: dựa trên mối quan hệ, giảng lời Chúa, các hành động      của 

lòng thương xót,  

 _____ Giảng giải kinh  
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 _____ Mục vụ đa chủng tộc  

 _____ Sáng tạo 

 _____ Nghệ thuật 

 _____ Thờ phượng  

 _____ Môn đệ hóa một-một 

 _____ Mục vụ nhóm nhỏ  

 _____ Tham gia công tác xã hội  

 _____ Mục vụ thiếu nhi chất lượng 

 _____ Các thành viên tham gia vào mục vụ  

 _____ Mở các hội thánh con  

 _____ Truyền giáo thế giới  

 _____ Hợp tác với các tổ chức Cơ Đốc khác  

 _____ Âm nhạc phù hợp với văn hóa địa phương 

 _____ Mục vụ đội nhóm (nhiều nhân sự, hay nhân sự tình nguyện)  

 _____ Các mối quan hệ yêu mến lẫn nhau  

 _____ Phù hợp với văn hóa địa phương  

 _____ Tham gia vào cộng đồng  

 _____ Quyền năng Đức Thánh Linh  

 _____ Chăm sóc thành viên hội thánh  

 _____ Chức vụ tập trung vào sự cầu nguyện  

 _____ Phong cách đương đại  

 _____ Những điều khác_________________________________  

      

Dựa trên những điều bạn đã chọn trên đây, bạn sẽ bắt đầu hiểu những giá trị và ưu tiên 

nào sẽ miêu tả rõ hội thánh và chức vụ của bạn. Các giá trị này thường là đại diện cho 

tấm lòng hiện tại, hay hy vọng và ước mơ tương lai của bạn trong vai trò lãnh đạo.  

  

3. Các giá trị đó phải tiếp nhiên liệu cho khải tượng của bạn. Nếu bạn xem trọng truyền 

giảng, bạn sẽ có khải tượng chinh phục cộng đồng cho Chúa Giê-xu. Nếu bạn đánh giá 

cao việc mở hội thánh con, thì bạn sẽ phát triển một khải tượng về một gia đình gồm 

nhiều hội thánh. Nếu cầu nguyện là điều bạn xem trọng, thì bạn sẽ phát triển một khải 

tượng về một chức vụ được thúc đẩy bởi sự cầu nguyện. Nếu bạn đánh giá cao mục vụ 

nhóm nhỏ, bạn sẽ phát triển một khải tượng về một hội thánh nhân rộng mục vụ nhóm 

nhỏ.   

  

B. Câu tuyên bố khải tượng là gì?   

1. Là câu tuyên bố ngắn gọn về tương lai mà bạn mong muốn cho công tác mở hội thánh 

của mình.   

2. Là câu tuyên bố về những điều bạn muốn hội thánh của mình làm và trở thành.   

3. Là câu tuyên bố đức tin về hội thánh của Đức Chúa Trời.   

4. Là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Hêb 11:1,2 và Hêb 11:6)  

  

C. Viết câu tuyên bố khải tượng của bạn  

1. Bạn tin cậy Chúa làm điều gì trong công tác mở hội thánh của bạn?  

2. Bạn tin cậy Ngài thực hiện điều này như thế nào?  

3. Hãy nhớ rằng câu tuyên bố khải tượng của bạn phải phản ánh được trọng tâm các giá 

trị của bạn.  

4. Câu tuyên bố khải tượng của bạn phải ngắn gọn và rõ ràng.  

5. Câu tuyên bố khải tượng của bạn phải viết từ 2-3 câu.   
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D. Quyết định phong cách chức vụ cho hội thánh của bạn.  

1. Điều gì là quan trọng đối với văn hóa và nhóm dân cư mục tiêu?  

2. Những nhu cầu của cộng đồng này là gì? Trước tiên là đánh giá nội bộ, xem thử bạn, 

trong vai trò là người mở hội thánh, có điều gì để cống hiến cho cộng đồng này. Hãy 

xem xét ân tứ, kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.  

  

Đánh giá nội bộ đòi hỏi bạn phải đặt ra những câu hỏi như sau:   

• Tình trạng thực tế của đời sống thuộc linh của bạn như thế nào?    

• Mọi việc đang THẬT SỰ ở trong tình trạng như thế nào?    

• Bạn đang trải qua và vật lộn với điều gì?   

• Những trở ngại hay giới hạn của bạn là gì?  

• Bạn đang đối diện với những vấn đề nghiêm trọng nào ngày hôm nay?    

• Bạn tìm thấy thành công và chiến thắng ở đâu?  

• Sức khỏe của hôn nhân và gia đình bạn như thế nào?  

   

Những câu hỏi này có thể giúp bạn hiểu mình đang như thế nào trong cuộc sống và chức vụ 

hiện tại của mình. Đánh giá nội bộ sẽ giúp bạn củng cố hay sửa lại bất cứ lĩnh vực nào cần sự 

giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Nếu không nhận diện những vấn đề cá nhân (nội bộ) trước khi 

mở hội thánh, thì rất có thể bạn sẽ thất bại hoặc mở được một hội thánh nhưng hội thánh đó 

ngay từ đầu đã không hoạt động đúng chức năng của mình.    

  

Thứ hai, hãy đưa ra một đánh giá ngoại diện để xác định tình trạng sự việc trong cộng đồng 

mục tiêu mà bạn muốn hướng đến để mở hội thánh. Nếu có những vấn đề, nan đề và nhu cầu 

nổi bật nào, thì hãy cân nhắc đến việc sử dụng phương pháp hay phong cách nào là phù hợp 

nhất để kết nối và giảm bớt những vấn đề này.   

  

Đánh giá ngoại diện đòi hỏi bạn đặt ra những câu hỏi sau:  

• Tình trạng thực tế về văn hóa của bạn là gì?    

• Điều gì đang diễn ra trong cộng đồng của bạn có ảnh hưởng đến hội thánh?    

• Điều gì đang diễn ra trong hội thánh của bạn có ảnh hưởng đến văn hóa của bạn?    

• Người dân ở đó đang giải quyết những vấn đề nào?    

• Những xu hướng nào đang thịnh hành?  

• Sẽ trông như thế nào nếu Thiên Đàng chinh phục cộng đồng qua hội thánh của bạn?  

  

Những câu hỏi này có thể giúp bạn hiểu cộng đồng của mình đang như thế nào, và những 

nhu cầu nào nổi trội. Nó sẽ giúp bạn tạo ra hình thức truyền giảng phù hợp và tạo cầu nối 

bằng mối quan hệ để đáp ứng những nhu cầu này của người dân.  

  

Hãy xây dựng một cầu nối bằng mối quan hệ từ bạn và hội thánh của bạn đến với cộng 

đồng (1 Cô-rinh-tô 9:19-23)  

  

Cầu nối bằng mối quan hệ là sự kết nối của bạn với trái tim và tâm trí của cộng đồng mục 

tiêu mà bạn hướng đến. Đó là điểm chung giúp bạn kết nối, truyền thông và giúp đỡ họ.   

 

  

V. LÊN KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC   

  

A. Lên kế hoạch và đặt mục tiêu là những việc làm tin kính   
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Lên kế hoạch và đặt mục tiêu là hành động nhận biết và thực hiện các quá trình để bạn kết nối 

chính mình, khải tượng của mình với kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời.  Châm ngôn 

29:18 giải thích rằng nếu không có khải tượng, thì dân sự hư mất.   

1. Từ khải tượng có nghĩa là sự mặc khải từ nơi Chúa về kế hoạch của Ngài.  

2. Từ hư mất có nghĩa là mất kiểm soát, thiếu định hướng hay tập trung.    

a. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho mọi tạo vật (Ê-sai 37:26)  

b. Đức Chúa Trời lập kế hoạch cho mỗi một người. (Giê-rê-mi 29:11)  

c. Lập kế hoạch chiến lược được minh họa xuyên suốt Kinh Thánh.  

• Môi-se được Giê-trô hướng dẫn để ủy quyền có chiến lược (Xuất 18:1-27)  

• Giô-suê được Chúa hướng dẫn cách đánh bại Giê-ri-cô (Giô-suê 6)  

• Nê-hê-mi khéo léo lập một kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó để xây lại các 

vách thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi)  

• Chúa Giê-xu khéo léo lập một kế hoạch chiêu mộ, huấn luyện và sai phái 

các môn đồ đi ra rao giảng Phúc Âm (Công vụ 1:8)  

• Phao-lô có kế hoạch rao giảng ở những nơi chưa có ai đến giảng. (Rô-ma 

15:20)  

B. Nhiều người có khải tượng, nhưng rất ít người lập kế hoạch và chiến lược để thực 

hiện khải tượng đó. Người mở hội thánh phải tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời và dành 

thời gian cũng như công sức để lập kế hoạch phù hợp. (Gia-cơ 4:14,15)  

1. Hãy xem xét cuộc đời của Giô-sép và cách Đức Chúa Trời đặt ông vào vị trí, thậm 

chí qua việc chịu khổ và hoạn nạn để học cách điều hành, tổ chức và lập kế hoạch.  

2. Giô-sép đã học cách giải quyết những vấn đề hành chính, điều này giúp ông có thể 

chăm lo cho gia đình và cả dân tộc trong cơn đói kém lớn ở những năm sau đó. 

3. Quá trình lên kế hoạch cho phép Đức Chúa Trời làm phép lạ qua sự chu cấp và ban 

phước.   
  

C. Chiến lược phải rõ ràng, được viết xuống, và đo lường được.  

1. Một kế hoạch phải có những mục hành động hay công việc được trình bày rõ ràng.   

2. Mỗi mục hành động hay công việc phải có kết quả mong muốn.  

3. Mỗi kết quả sẽ có thể đó lường được về số lượng hoặc thời gian.   

4. Những mục này cần được sắp xếp vào lịch để có thể theo dõi tiến triển.  

5. Nên tổ chức ăn mừng khi mỗi một bước chiến lược được thực hiện cũng như những 

cột mốc lớn.   

6. Kết Quả không phải là Sản Lượng. 

a. Kết quả: sản phẩm được tạo ra là kết quả của một hoạt động hay quá trình nào 

đó.  

b. Sản lượng: số lượng do con người hay công việc nào đó sản xuất ra.  

c. Kết quả đem lại sự biến đổi, thay đổi hiệu ứng và có thể nhìn thấy ở nhiều khả 

năng khác nhau. Sản lượng nhìn chung là số lượng và chỉ có thể đánh giá bằng 

số lượng chứ không phải chất lượng.  

d. Kết quả dựa trên sáng kiến sẽ đem đến sự lành mạnh, biến đổi và sự tăng trưởng 

về số lượng sau đó.  

e. Kết quả dựa trên đánh giá sẽ cung cấp thông tin để củng cố điểm yếu và giải 

quyết những lĩnh vực kém thiếu.  

D. Lập kế hoạch và chiến lược giúp tối đa hóa tiềm năng của bạn (Châm ngôn 29:18)  
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1. Các lãnh đạo giỏi lên kế hoạch và thực hiện nó (Châm ngôn 16:3, Thi thiên 90:12)  

2. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình lập kế hoạch. (Thi thiên 20:4, 

Thi thiên 16:9, Ê-sai 28:29)  

3. Tiềm năng được tối đa hóa khi tâm tình cá nhân kết nối với kế hoạch được hà hơi 

của Đức Chúa Trời.   

4. Thực hiện công việc và nhìn thấy sự tiến bộ của chính mình sẽ tiếp thêm nhiên liệu 

và cảm hứng cho quá trình hoàn thành kế hoạch và chiến lược.  

5. Tiềm năng được gia tăng theo cấp số nhân khi bạn làm việc cộng tác với một đội 

với mục đích hoàn thành khải tượng! 

   VI.  ĐỘI MỞ HỘI THÁNH   

A.    Đức Chúa Trời dùng các đội làm việc để thực hiện mục đích của Ngài. (2 Ti-mô-thê 

2:2)   

1. Ba Ngôi Đức Chúa Trời là ví dụ của một đội làm việc.   

2. Chúa Giê-xu đã đổ cả cuộc đời của Ngài vào 12 sứ đồ trong 3 năm.   

3. Chúa Giê-xu sai phái các đội đi ra từng cặp. (Lu-ca 10:1, Mác 6:7)  

4. Làm việc theo đội là khuôn mẫu của Kinh Thánh (Công vụ 13:2)  

5. Hôn nhân là một ví dụ về làm việc theo đội mà Đức Chúa Trời thiết lập.   

6. Đồng đội đầu tiên của bạn chính là và phải là người bạn đời của bạn.   

a. Chồng và vợ phải hiệp một trước khi nỗ lực mở hội thánh.  

b. Chúa gọi người chồng là lãnh đạo thuộc linh của gia đình. Sức khỏe thuộc linh 

của gia đình là trách nhiệm của bạn. Chồng phải thể hiện tình yêu hy sinh đối 

với vợ giống như tình yêu Đấng Christ với cô dâu của Ngài là Hội Thánh.  (Êph 

5:25.)  

c. Ngoài mối quan hệ của bạn với Chúa, thì mối quan hệ của bạn với người bạn 

đời của mình là quan trọng nhất. Chúa đòi hỏi người chồng phải yêu vợ mình 

và kết ước giúp vợ tăng trưởng đời sống thuộc linh. (Êph 5:25-28.)  

d. Có một số bước bạn có thể thực hiện mỗi ngày để giúp hôn nhân của mình phát 

triển. Mỗi ngày là một cơ hội để làm cho hôn nhân của mình tốt hơn hoặc tệ 

hơn. Giống như người làm vườn liên tục chăm sóc khu vườn của mình, thì bạn 

cũng nên liên tục nuôi dưỡng hôn nhân của bạn. Có bốn việc làm đơn giản đồng 

hành giúp bạn củng cố hôn nhân của mình.  

o Cầu nguyện với vợ mỗi ngày.  

o Nói yêu vợ mỗi ngày.  

o Làm việc gì đó giúp vợ mỗi ngày.  

o Dành tặng vợ một lời khen chân thành mỗi ngày.  

B.    Làm việc theo đội thì hiệu quả hơn là đi một mình.  

1. Có sự đa dạng các ân tứ và kỹ năng trong đội. (1 Cô-rinh-tô 12:4-11, 2 Ti-mô-thê 

4:11)  

2. Có sự hỗ trợ trong lúc khó khăn và hoạn nạn (Truyền đạo 4:10)  

a. Một con ngựa có thể kéo được hai tấn hàng.   

b. Vậy, hai con ngựa riêng lẻ có thể kéo được bốn tấn.   

c. Nhưng hai con ngựa được thắng vào nhau có thể kéo được chín tấn hàng.   
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3. Cầu xin Chúa giúp đỡ và tìm cách xây dựng Đội làm việc có Chức Vụ Ngũ Diện. 

(Êph 4:11-13)  

a. Các ân tứ chức vụ là nhằm để bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đó là đặc điểm 

của chức vụ hay sự kêu gọi trọn thời gian, hơn là ân tứ có thể vận hành trong và 

qua bất cứ tín hữu nào. Quan sát kỹ Ê-phê-sô 4:11-13 cho thấy rằng không phải tất 

cả các tín hữu đều có ân tứ chức vụ ngũ diện. Kinh Thánh nói rõ ràng chỉ “một số 

người”.   

b. Ví dụ: chỉ vì một người có thể nói tiên tri, điều đó không có nghĩa người đó là nhà 

tiên tri. Cũng vậy, một số người ở vị trí chăn bầy nhưng không có ơn làm mục sư, 

mà chỉ có ơn thúc đẩy như lãnh đạo/quản trị.  

c. Ân tứ mở đường cho danh hiệu. Đừng đi chỗ này chỗ kia tuyên bố rằng mình là 

“tiên tri X” hay “sứ đồ X”. Nếu bạn là sứ đồ hay tiên tri, hay bạn được ban cho các 

ân tứ chức vụ khác, thì người khác sẽ nhìn thấy ân tứ đó bên trong bạn và công 

nhận bạn cũng như ân tứ đó.   

d. Sự công nhận này không phải lúc nào cũng kèm theo DANH HIỆU chức vụ hay 

ân tứ. Những người nào tự xưng và tự tuyên bố danh hiệu của mình, thì người đó 

có thể đúng hoặc không đúng với lời xưng nhận đó. Lạm dụng “chức vụ” hoặc ân 

tứ đã tạo ra không ít lo ngại trong những năm qua.  

Ân tứ chức vụ ngũ diện có thể được trình bày minh họa bằng bàn tay   

• Sứ đồ - Là người thành lập và xây dựng hội thánh; là người mở hội thánh. Sứ đồ có 

thể vận hành nhiều hoặc tất cả các ân tứ mục vụ. Người này là “ngón cái”, ngón 

mạnh nhất trong các ngón tay, có thể chạm đến tất cả các ngón khác.    

• Tiên tri – trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là  "nói trước" theo nghĩa là nói thay cho 

người khác. Tiên tri có chức năng như phát ngôn viên của Chúa, nói ra Lời của Ngài. 

Tiên tri là “ngón trỏ”, hay “ngón chỉ”. Người này chỉ về tương lai và chỉ ra tội lỗi.   

• Nhà truyền giáo – Người này được gọi là nhân chứng cho Chúa Giê-xu. Nhà truyền 

đạo làm việc cho hội thánh địa phương để đem người khác vào thân thể Đấng Christ 

để được môn đồ hóa ở đó. Người này có thể truyền đạo qua âm nhạc, kịch, giảng, và 

những cách sáng tạo khác. Người này là “ngón giữa”, cao nhất, nổi bật giữa đám 

đông. Nhà truyền giáo thu hút nhiều sự chú ý, nhưng được kêu gọi để phục vụ hội 

thánh địa phương.   

• Mục sư – Là người chăn bầy. Người chăn thật phó mạng sống mình vì bầy chiên. 

Mục sư là “ngón đeo nhẫn”. Mục sư đã cưới hội thánh Chúa; được kêu gọi để ở lại, 

giám sát, nuôi dưỡng và hướng dẫn.  

• Giáo sư – Giáo sư và mục sư thường là chức vụ có thể gọi chung với nhau, nhưng 

không phải luôn luôn. Giáo sư là người đặt nền tảng và quan tâm đến chi tiết và 

chính xác. Người này thích nghiên cứu để xác nhận lẽ thật. Giáo sư là “ngón út”. 

Mặc dù có vẻ nhỏ và không quan trọng, nhưng được dành riêng đặc biệt để đào sâu 

vào những nơi tối tăm chật hẹp, chiếu sự sáng và mổ xẻ Lời lẽ thật.   

Khi không thể có cả 5 ân tứ chức vụ này trong đội của bạn, thì người mở hội thánh 

phải đảm bảo là đội của mình có nhiều ân tứ khác nhau để đội hiệu quả hơn và có 

thể chinh phục mọi hạng người khác nhau.  

 

C.   Huấn luyện một đội thì tốt hơn là tuyển dụng thêm người. Huấn luyện là môn đồ 

hóa. 
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1.  Truyền khải tượng mở hội thánh của mình cho những thành viên trong đội làm 

việc để họ có thể nắm bắt và cùng theo đuổi khải tượng và kế hoạch. 

a) Khải tượng cần phải rõ ràng, ngắn gọn và đầy tính thúc đẩy. 

1. Rõ ràng: Khải tượng nên được viết xuống và truyền đạt theo một cách mà 

không ai có điều gì cần hỏi về khải tượng. 

2. Riêng biệt: Khải tượng cần phải thực tế và xác thực để mọi người có thể 

cùng tham gia. 

3. Ngắn gọn: Khải tượng cần ngắn gọn súc tích để cả nhóm có thể dễ dàng 

hiểu và truyền đạt cho người khác nữa. 

4. Đầy tính thúc đẩy: Khải tượng cần phải mang tính thúc đẩy và có thể thúc 

giục các thành viên trong đội, và những thành viên trong hội thánh sau này. 

2. Truyền giá trị của việc mở hội thánh cho những thành viên trong đội làm việc. 

a) Giá trị/Tiêu chí của người mở hội thánh và những người trong nhóm nên nhất 

quán cùng nhau. 

1. Cùng tiêu chí sẽ đem đến sự hiệp nhất.  

2. Cùng tiêu chí để đội có thể giải quyết những vấn đề cùng nhau mà không 

gây chia rẽ. 

3. Cùng tiêu chí đem lại sự ổn định khi có một vấn đề gì đó xảy ra hoặc một 

lời vu khống nào đó xuất hiện. 

b) Hãy dạy những giá trị/tiêu chí xác định đời sống thuộc linh của cá nhân bạn 

với Chúa, và những giá trị giúp xác định được công việc mở hội thánh của 

bạn. 

1. Làm gương và thực hành những giá trị sống đó tại nhà. 

2. Làm gương và thực hành những giá trị sống đó nơi công cộng. 

3. Giúp đội mở hội thánh cam kết làm gương và thực hành những giá trị đó 

trong đời sống mỗi ngày của mình. 

3. Môn đồ hóa đòi hỏi thời gian và năng lượng. 

a) Môn đồ hóa không phải là một chương trình nhưng là một quá trình tăng trưởng 

qua mối quan hệ. 

b) Chúa Giê-xu đầu tư toàn bộ thời gian, năng lượng và sức lực của Ngài vào 

trong mười hai người trong ba năm chức vụ của Ngài. 

c) Có một số người thì tăng trưởng nhanh hơn một số khác. Có người sẽ trưởng 

thành hơn những người khác. Nhưng tất cả đều cần thời gian và năng lượng để 

môn đồ hóa.  

d) Dành ít thời gian trong việc môn đồ hóa và huấn luyện đội của mình sẽ dẫn 

đến kết quả thất vọng. 

e) Hãy hướng dẫn người khác đến một sự trưởng thành thuộc linh để họ có thể 

bắt đầu giúp người khác trong cùng một kiểu mẫu tương tự.  

f) Hãy xác định ân tứ, kỹ năng và hiểu biết của từng người. Giúp họ xác định được 

những gì họ thực sự giỏi và đặt họ vào vị trí phục vụ đúng khả năng của mình.  

f) Hãy tập trung vào điểm mạnh của người khác và giúp họ tăng trưởng và thành 

công với điểm mạnh của mình.  

g) Hãy đề cập đến những vấn đề liên quan đến phẩm chất trong quá trình môn đồ 

hóa. Những người có kỹ năng, kiến thức và cá tính nhưng nếu thiếu sự ngay thẳng 

sẽ kết thúc trong sự thất bại về đạo đức. 
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h) Đặt đúng người vào đúng chỗ là rất quan trọng đối với việc xây dựng nhóm. 

Cách vận hành của một nhóm thay đổi theo sự đặt để nhân sự. Hãy xem qua những 

thông tin hữu ích sau của Tiến sĩ John Maxwell về việc xây dựng nhóm và bố trí 

nhân sự. 

• Đặt Sai Người vào Chỗ không Cần thiết = Đi thụt lùi, bạn sẽ suy tàn 

• Đặt Sai Người vào Chỗ Cần thiết = Hỏng việc, bạn sẽ thất vọng 

• Đặt Đúng Người vào Chỗ không Cần thiết = Lộn xộn, họ sẽ không biết vì sao họ 

phục vụ chỗ đó 

• Đặt Đúng Người vào Chỗ cần thiết = Đi lên, bạn sẽ tiến lên với thành công 

• Đặt Đúng Người vào Đúng Chỗ = Nhân cấp, bạn sẽ xây dựng một cái đà phát 

triển với nhiều người  

 

VII.  CHIẾN TRẬN THUỘC LINH VÀ CÔNG TÁC CHINH PHỤC CỘNG ĐỒNG 

A. Trận chiến thuộc linh sẽ xảy ra (Êph 6:12) 

1. Kẻ thù sẽ chống lại nỗ lực của dân sự Ngài và kế hoạch của Ngài (Mác 3:27) 

2. Trận chiến thuộc linh sẽ sinh ra nhiều chiến trường thuộc linh.  

a) Trong đời sống cá nhân. (Gia-cơ 4:7) 

1. Chiến thắng kẻ thù bằng huyết của Chiên Con và lời chứng của chúng ta (Khải 

huyền 12:11) 

2. Bằng địa vị thẩm quyền trong Đấng Christ. (Êph 1:20-21, 2:6, Côl 2:13-15, Lu 

10:17, Mat 28:18) 

3. Bằng thuẫn của đức tin và gươm Thánh Linh. (Êph 6:16, I Phi 5:9, Mat 4:4,7,10) 

4. Bằng việc kiểm soát suy nghĩ chúng ta và đặt chúng dưới sự vâng phục. (Rô 

12:2) 

b) Trong một số mức độ thế lực và một số sự chiếm đóng khác nhau. 

1. Gáp-ri-ên cần sự giúp đỡ của Mi-chên để đánh bại được hoàng tử Ba-tư. (Đa-ni-

ên 10:11-21) 

2. Có những sự chiếm đóng của các thế lực thuộc linh từ những khu vực, làng mạc, 

thành thị khác nhau. Chúng phải được xử lý dựa trên sự nhận diện đúng đắn các 

thế lực đó. (Êph 6) 

3. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự phân biệt thuộc linh để thấy và xác định những 

đồn lũy của kẻ dữ. (II Côr 10:4) 

B. Hãy xác định vị trí hoặc nhiều vị trí để làm công tác truyền giáo (Lu 10:8) 

1. Những nơi không có hội thánh. 

2. Những nơi chiến lược để ảnh hưởng. 

3. Những nơi có sức ảnh hưởng cao trên toàn cộng đồng hoặc thành phố. 

 

C.   Tìm những nơi có nhu cầu nhiều 

1. Những nơi mức độ nghèo cao. 

2. Những nơi lộn xộn, bất thường.  

3. Những nơi có nhiều người bệnh tật, cơ cực và bị lãng quên. 

4. Những nơi có sự tối tăm thuộc linh bao phủ. 

5. Những nơi không ai nghĩ đến vì dường như ở đó không ai có nhu cầu gì. 

a) Cộng đồng người giàu. 

b) Cộng đồng giới thượng lưu. 
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c) Nơi có những chính trị gia và công nhân viên chức nhà nước. 

 

D.   Trước hết hãy đi và chinh phục những người chưa được biết đến Phúc Âm (Rô 

15:20) 

1. Chúa Giê-xu đã đến để tìm và cứu người bị hư mất. 

2. Phao-lô đã xác định rõ mục tiêu của ông đó là đi đến nơi chưa ai giảng Phúc Âm. 

3. Hãy đi đến nơi mà có mùa gặt của những người đang lạc mất đang sẵn sàng với Phúc 

Âm. 

 

E.   Từ chỗ này cho đến tận cùng trái đất (Công vụ 1:8) 

 

F.   Kiêng ăn và cầu nguyện bộ hành đến nơi được xác định. (Giô 1:3) 

1. Cầu nguyện chống lại những đồn lũy. 

2. Cầu nguyện xin phước hạnh trên dân sự. 

3. Cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng ta những tấm lòng đón nhận Phúc Âm. (Mat 10:11-

13; Lu 10:5-9) 

G.   Truyền giáo cho những người chưa tin Chúa trong những nơi đã được xác định. 

1. Bạn và đội của bạn chia sẻ tình yêu của Chúa. 

2. Tiếp cận mọi người bằng tình yêu thương và lòng thương xót, đừng bao giờ kết tội. 

3. Chia sẻ bài làm chứng và công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn (Rô 

15:18) 

4. Trình bày trước khi tin Chúa bạn là người như thế nào, và bây giờ bạn là ai trong Đấng 

Christ. 

5. Hãy chỉ cho họ biết rằng Đấng Christ có thể đem đến hy vọng, sự chấp nhận và sự cứu 

chuộc. 

 

 

H.   Hãy cầu nguyện cho mọi người. (Giăng 14:12, Mat 10:8) 

1. Cầu nguyện cho người bệnh được lành. 

2. Cầu nguyện cho người bị áp bức giải phóng.  

 

I.    Giải thích rõ ràng Phúc Âm. 

1. Đức Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất. (Giăng 14:6)  

2. Cầu nguyện với người hư mất để họ ăn năn, xưng nhận quyền làm Chúa của Chúa Giê-

xu và cam kết phục vụ Ngài. 

 

J.    Thu hút người khác tham gia vào qua một cách cụ thể khác, chứ không chỉ truyền 

giảng 

1. Mời đến nhà thờ. 

2. Kết thân họ vào mối quan hệ cá nhân. 

3. Mọi người đều tìm những mối quan hệ đáng tin cậy, không chỉ vì nhu cầu xã giao 

4. Nếu có thể hãy tặng cho tân tín hữu một cuốn Kinh Thánh  

5. Giải thích cho họ biết những bước kế tiếp trong đức tin, và giúp họ bước vào quá trình 

môn đồ hóa. 

6. Khích lệ tân tín hữu nói với người khác về đức tin của họ trong Đấng Christ (Rô 1:16)  
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VIII. NHÓM LẠI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ THỜ PHƯỢNG, CẦU NGUYỆN VÀ HỌC KINH THÁNH 

A.    Địa điểm nhóm 

1. Tại nhà một tân tín hữu. 

2. Tại một công ty nào đó ở địa phương. 

3. Dưới một gốc cây bên ngoài, phía trước nhà. 

4. Chỉ khi cần: trong một căn nhà thuê hoặc mua khi hội thánh đang phát triển và có thể đủ 

khả năng chi trả. 

B.   Nhóm lại đều đặn là điều quan trọng (Hêb 10:23-25)  

1. Cung cấp một môi trường thông công. 

Từ Hy Lạp của “thông công” diễn tả ý niệm chia sẻ, có chung điều gì đó với một ai đó. Sự 

dự phần chung được bày tỏ theo hình thức: cho và nhận. Sự thông công Cơ-đốc thực sự 

bao gồm cả hai khía cạnh đó. Sự thông công của chúng ta trên mức độ con người là tìm 

kiếm để được chia sẻ với người khác những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài, 

là một phương cách để tìm kiếm sức lực, sự tươi mới, và sự hướng dẫn để tăng trưởng 

thuộc linh. Trong sự thông công, mỗi người tìm kiếm để nhận điều gì đó nhưng cũng để 

cho đi. Theo Rô-ma 1:11, 12, sự hiểu biết của Phao-lô về sự thông công là rất rõ ràng: đây 

là một ống dẫn hai chiều mà cả ông và những tín hữu tại đó có thể tìm được sự khích lệ 

qua lại trong tình thân thông công Cơ-đốc. 

 

2. Cung cấp một môi trường để chịu trách nhiệm giải trình. 

Khi đối diện với cám dỗ, nhiều tín hữu cần một “cộng sự giải trình” để cùng cầu 

nguyện và giúp chia sẻ gánh nặng cặp theo khi đánh trận chiến thuộc linh. Thật tốt khi 

có một người anh em, chị em mà chúng ta có thể nương dựa khi chúng ta đối diện 

những sự cám dỗ. Vua Đa-vít đã ở một mình khi Sa-tan cám dỗ ông sa vào tội tà dâm 

với Bát-sê-ba (II Sa-mu-ên 11). Kinh Thánh chép rằng chúng ta đánh trận không phải 

với xác thịt nhưng với tâm linh, chống lại các thế lực và quyền cai trị chốn không trung 

đang đe dọa chúng ta (Êph 6:12).  

3. Cung cấp một môi trường để cầu nguyện. 

Cầu nguyện là một sự truyền thông mật thiết với Cha trên trời và nhà của sự cầu nguyện 

là biểu hiện dưới đất của những gì trên thiên đàng. Chúa Giê-xu rất cương quyết về sự 

cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 21:12, 13; khi Ngài bước vào Nhà Chúa và nhìn thấy hiện 

trạng của ngôi nhà lúc đó – nhà này bao gồm hai dạng (I Côr). Cá nhân mỗi tín hữu là 

một nhà cầu nguyện (1 Cô 6:19). Sự nhóm lại hay thông công của những tín hữu cũng 

là nhà cầu nguyện (Mat 18:20).   

4. Cung cấp một môi trường học hỏi và môn đồ hóa. 

Để môn đồ hóa một ai đó chúng ta cần phát triển phẩm chất và năng lực của người 

đó. Vấn đề này sẽ được đề cập nhiều hơn trong phần môn đồ hóa, tuy nhiên sự thông 

công với các tín hữu khác cũng sẽ làm tăng trưởng và làm thuận lợi cho quá trình đó. 

Môi trường này phải hỗ trợ cho việc phát triển một cách sống mang dấu ấn của sự 

bình an, lòng vị tha, tình yêu thương, và sự biến đổi bởi Thánh Kinh và sự khiêm 

nhường. 

5. Cung cấp một môi trường để thờ phượng và ngợi khen. 

Sự thờ phượng và ngợi khen chung là cần thiết để được tươi mới, khích lệ và lấy lại 

năng lượng. Thêm vào đó, nó cung cấp một nơi an toàn để cầu nguyện và xin sự 

hướng dẫn từ Chúa. 
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IX.    KẾT NỐI TÂN TÍN HỮU VÀO TIẾN TRÌNH MÔN ĐỒ HÓA    

A. Đội mở hội thánh lúc này môn đồ hóa các tân tín hữu dựa trên những kinh nghiệm 

môn đồ hóa của họ với vị mục sư mở hội thánh. 

B. Nếu đội mở hội thánh chỉ là một hay hai người thì những tân tín hữu này sẽ trở thành 

“đội” mở hội thánh đầu tiên khi những anh chị em đó tham gia vào quá trình môn đồ 

hóa. 

C. Trong suốt quá trình môn đồ hóa, hãy khích lệ các tân tín hữu áp dụng vào thực tế 

những điều họ học được. 

1. Làm gương, thể hiện và thực hành những điều đã được dạy (Mat 4:19) 

Ví dụ: Truyền giáo 

a.  Làm mẫu để họ quan sát 

b.  Làm cùng nhau để họ có thể kinh nghiệm  

c.  Để họ tự làm, còn mình quan sát và hỗ trợ 

d. Để họ tự làm theo cách riêng của họ 

 

2. Dạy thông qua Câu tuyên bố Khải tượng và Giá trị cốt lõi của bạn. Những tiêu chí cho hội 

thánh cần phải giúp xây dựng và định hướng cho quá trình môn đồ hóa.  

a.  Dạy họ cách đọc Kinh Thánh cho chính mình. 

b.  Dạy họ cách cầu nguyện và nói chuyện với Chúa (Mat 6:5-13)  

c.  Dạy họ tầm quan trọng và giá trị của việc tôn kính Đức Chúa Trời qua sự dâng 

hiến. 

d. Dạy họ mục đích của việc dâng lạc hiến cho Chúa. 

e.  Dạy họ vai trò đúng của gia đình và một hôn nhân lành mạnh. 

f.  Tận dụng những cơ hội dạy dỗ để khen tặng, huấn luyện và khích lệ (Lu 10:17-20)  

D. Bắt đầu quan trọng môn đồ hóa với hình ảnh về kết quả cuối cùng trong tâm trí. Hãy 

nghĩ xem điều mà bạn có thể có được đó là một người thuộc linh trưởng thành. Hãy 

mô tả và định nghĩa người đó sẽ như thế nào. Từ định nghĩa đó, hãy bắt đầu xây dựng 

một quá trình mà qua đó giúp bạn trong việc hướng dẫn tân tín hữu từ chỗ chưa 

trưởng thành trở nên trưởng thành. Xem xét những lựa chọn trên, nhưng cũng hãy 

tìm kiếm Chúa và xin Ngài hướng dẫn bạn trong việc lập một quá trình môn đồ hóa 

độc đáo cho hội thánh bạn. 

 

X. LẶP LẠI QUÁ TRÌNH MÔN ĐỒ HÓA CÀNG NHIỀU LẦN CÀNG TỐT  

A. Trồng và sản sinh môn đồ và sản sinh hội thánh là điều nên được truyền cho mọi hội 

thánh. Mạng lệnh Quản Trị được giao cho A-đam, và Giao ước mà Đức Chúa Trời lập với 

Áp-ra-ham đòi hỏi một tâm thế và một thái độ của việc nhân cấp. Các hội thánh và tín hữu 

không có ai ngoại lệ khỏi sự ủy thác này. 

B. Hãy bảo đảm là bạn đang tìm kiếm Chúa để có khải tượng tươi mới, sự khôn ngoan và 

hướng đi khi bạn lặp lại quá trình môn đồ hóa và huấn luyện tiếp như đã làm. Khi sản sinh 

ra thêm môn đồ, những lãnh đạo mới sẽ cần được khai phóng để lãnh đạo và tăng trưởng. 

Cũng có khả năng những người lãnh đạo mới mà bạn dấy lên và khai phóng đó sẽ làm lu 

mờ đi tầm ảnh hưởng của bạn trong chức vụ. Hãy vui mừng với những người đã thành công 

trong kế hoạch của Đức Chúa Trời!    
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C. Gương mẫu của việc sinh sản và môn đồ hóa mà sứ đồ Phao-lô khích lệ chứa bốn thế 

hệ hoặc nhiều hơn. (II Ti-mô-thê 2:2) 

1. Phao-lô (thế hệ đầu tiên) đến Ti-mô-thê (thế hệ thứ hai) 

2. Ti-mô-thê đến những người trung tín (thế hệ thứ ba) 

3. Những người trung thành đến những người khác (thế hệ thứ tư) 

 

D. Những lý do thực tế vì sao phải lặp lại quá trình và sản sinh môn đồ hóa.  

1. Mở một hội thánh mới là một hình thức hiệu quả nhất của việc truyền giáo. Số thống kê 

những người đáp ứng với các chương trình truyền giảng lớn có thể cao, nhưng đến 80% 

trong số đó sẽ bỏ đức tin nếu họ không được kết nối và mời tham gia vào một hội thánh 

địa phương. Vì thế một hội thánh với công tác truyền giáo mạnh mẽ cho cộng đồng xung 

quanh sẽ là một hình thức truyền giáo hiệu quả nhất.  

2. Một hội thánh mới sẽ là một nơi để giúp đỡ và nuôi dưỡng những ai có nhu cầu. Các hội 

thánh phải công bố tin lành, sự tự do cho những người bị tù và giúp những người bị áp 

bức (Lu 4:18-19). Mặc dù công tác thiện nguyện là cần thiết và thiết yếu, nó không thể 

thế chỗ cho nhu cầu được chia sẻ Phúc Âm! Tình trạng thuộc linh của mọi người là điều 

quan trọng bất cứ điều gì khác. (Mác 8:36)   

3. Một hội thánh đã hiện hữu lâu sẽ đem lại một sự ổn định và nguồn lực cho những hội 

thánh mới. Một khi một hội thánh mới được thành lập, hội thánh đó được đặt vào vị trí 

để mở ra các hội thánh mới nữa và trở thành nơi ổn định và sức mạnh cho Vương quốc 

Đức Chúa Trời.  

4. Một hội thánh hiện hành sẽ đem lại sự cầu nguyện, sự khôn ngoan và cố vấn cho những 

hội thánh mới mở. Giống như cha mẹ huấn luyện con cái để bước vào thế giới, một hội 

thánh mới có thể dựa vào một hội thánh tồn tại lâu hơn để có sự hướng dẫn và hỗ trợ. 

Tất cả hội thánh cần chuẩn bị để trở thành cha mẹ thuộc linh và đều đặn có các hội thánh 

mới để chăm sóc.   

5. Việc sản sinh hội thánh sẽ khuấy động tâm tình thuộc linh và sự hào hứng trong một khu 

vực. Con người chúng ta thường phấn khích về những điều mới, và là người theo Chúa, 

điều này đặc biệt đúng. Một hội thánh mới được mở ra sẽ tiếp thêm sức cho một cộng 

đồng và sẽ thay đổi bầu không khí thuộc linh. 

6. Việc sản sinh sẽ dẫn đến sự nhân cấp, đây là hình thức tăng trưởng hiệu quả hơn rất 

nhiều so với cộng vào. Sự nhân cấp đến từ một cách tiếp cận chủ động, tìm kiếm những 

phương cách để gia tặng sự ảnh hưởng trong một cách rộng hơn. Việc sản sinh sẽ diễn 

ra dễ hơn khi tất cả thành viên trong đội được khích lệ tham gia vào lĩnh vực ảnh hưởng 

của chính mình cho Chúa.  

 

XI. 10 YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA VIỆC MỞ MANG HỘI THÁNH  

1. Sự cầu nguyện – một đời sống cầu nguyện cá nhân sốt sắng của người lãnh đạo được 

chuyển giao qua những người lãnh đạo mới đang được đào tạo. Sự cầu nguyện là nguồn 

sức từ Đức Chúa Trời. Nếu không cầu nguyện, những người lãnh đạo sẽ kết cục trong sự 

thất bại, và hội thánh mà họ dẫn dắt sẽ bị hư hỏng.  

2. Gieo Phúc Âm dư dật – Sự truyền giáo phải luôn được hiện hữu qua mọi hoạt động. Những 

lời chứng cá nhân về quyền năng thay đổi cuộc đời của Phúc Âm cần được chia sẻ cho 

những người chưa tin Chúa. Những lời chứng về sự tốt lành của Chúa, sự quan phòng, 

quyền năng chữa lành, sự khích lệ và ngay cả sự kỷ luật sẽ khích lệ cả người hư mất và 

người đã được cứu. Những điều này sẽ chứng thực sự tương tác tiếp tục của Đức Chúa 

Trời đối với con người.   
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3. Có chủ đích (trong các hoạt động) – Các hội thánh phải được lập kế hoạch cách có chủ 

đích và cẩn trọng, và rồi thực hiện. Những phong trào mở hội thánh được bắt đầu và duy 

trì với một thái độ và cách thức chủ động. Việc phát triển những lãnh đạo mới, đặt muc 

tiêu những khu vực mới và mở hội thánh mới, tất cả là một tiến trình chủ động luôn tiếp 

diễn đi theo một kế hoạch hoặc một chiến lược.  

4. Thẩm quyền của Kinh Thánh – Kinh Thánh là nguồn định hướng chắc chắn cho tín lý, các 

hoạt động và cho chính đời sống. Kinh Thánh cần phần được ở vị trí trung tâm. Kéo ra 

khỏi Kinh Thánh sẽ mau chóng dẫn đến sự lộn xộn, sai lạc và thất bại. 

5. Sự lãnh đạo tại địa phương – một nhóm lãnh đạo mạnh tại địa phương. Mỗi hội thánh được 

mở ra cần phải phát triển và dấy lên những người lãnh đạo mới giữa vòng chính mình. 

Những người lãnh đạo cần phải biết dẫn dắt mình tốt, hầu cho họ có thể dẫn dắt tốt người 

khác.  

6. Nhóm “lãnh đạo hầu việc Chúa không chuyên biệt” – Tất cả những thành viên trong hội 

thánh đều được xem là người hầu việc Phúc Âm. Không có sự phân biệt giữa việc làm thế 

tục và thiêng liêng. Ê-phê-sô 4 đã nói rõ ràng rằng tất cả đều cần được trang bị cho công 

việc của chức vụ. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải là người làm chức 

vụ trọn thời gian. Trái lại, tất cả mọi người nên là những người làm chức vụ trong môi 

trường ảnh hưởng của mình. Việc tác động những sự thay đổi trên những lĩnh vực ảnh 

hưởng khác nhau sẽ khiến hội thánh có thể nhân cấp một cách nhanh chóng. 

7. Nhóm tế bào hoặc nhóm tại nhà – Không cần thiết phải có nhà thờ. Tập chú của hội thánh 

là chinh phục cộng đồng. Hầu hết các hoạt động chức vụ xảy ra bên ngoài ngôi nhà thờ 

hoặc nơi nhóm lại. Công tác truyền giáo là một sự thể hiện rõ ràng về công việc của Chúa 

Giê-xu, và là một biểu minh của Đại Mạng Lệnh đang được thực thi. Công tác chinh phục 

cộng đồng không được xảy ta trong các bức tường nhà thờ, nó phải được xảy ra bất cứ nơi 

nào có người ở. 

8. Hội thánh mở mang hội thánh – Sự sinh sản là điều tự nhiên và là một phần của việc chinh 

phục thêm nhiều người. Những phong trào mở mang hội thánh duy trì cái đà này qua việc 

truyền một ADN sinh sản. Không có hội thánh nào từng có ý định sẽ không sinh sản, và 

điều này cũng không bao giờ là điều cần cân nhắc. 

9. Sinh sản nhanh – Tính cấp bách về việc chinh phục người khác cho Đấng Christ. Những 

người theo Chúa Giê-xu nên thể hiện sự cấp bách vì cớ người hư mất này. Điều này sẽ 

được bày tỏ trong sự sinh sản nhanh chóng các hội thánh và trong những công tác truyền 

giáo năng nổ. 

10. Hội thánh khỏe mạnh – Các hội thánh khỏe mạnh luôn có năm mục đích cốt lõi: thờ 

phượng; chứng đạo và công tác truyền giáo; giáo dục và môn đồ hóa; mục vụ; và thông 

công. Những mục đích cốt lõi này sẽ dẫn đến một bản chất sinh sản tự nhiên.  

 

XII. HỘI THÁNH CÓ MẶT TRONG NƠI LÀM VIỆC 

Các mục sư và lãnh đạo hội thánh có một vai trò quan trọng trong việc trang bị và môn đồ hóa 

những người nam và người nữ nơi công sở và cộng tác với họ để tạo nên những chất xúc tác cho 

sự thay đổi. Hội thánh không chỉ là buổi nhóm Chúa nhật. Hội thánh được sống động và năng 

động mối ngày và cần phải được tỏ ra giữa thế giới qua những người theo Chúa Giê-xu. 

 

A. Tầm quan trọng của việc thúc đẩy hội thánh trong thương trường 

 

Định nghĩa của Thương trường: Thương trường là đấu trường của kinh doanh, giáo dục, 

và chính trị. Trong một nghĩa rộng hơn, thương trường là hầu như tất cả mọi nơi bên ngoài 

bức tường nhà thờ. 
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o Thương trường là chỗ ngồi của quyền lực và uy quyền nơi những sự thay đổi về mặt xã 

hội diễn ra. 

 

Tầm quan trọng của Thương trường: Chúng ta được ban cho một mạng lệnh rõ ràng 

trong Sáng thế ký 1 đó là làm cho đất phục tùng. Sự ủy thác cai trị quản lý mọi việc cho 

vinh hiển của Đức Chúa Trời vẫn còn hiệu lực và nó cũng áp dụng cho thương trường. 

Sáng thế ký 1:28-30  

o Chúng ta đã được giao Đại Mạng Lệnh: Chúng ta cũng được truyền lệnh phải môn đồ hóa 

muôn dân. Mat 28:18-20, Mác 16:15 

o Công việc là sự thờ phượng: Nếu một người nào đó làm việc nơi thương trường vì vinh 

hiển của Đức Chúa Trời thì công việc của người đó là THÁNH KHIẾT. A.W.Tozer: 

“Không phải là NHỮNG GÌ một người làm nhưng LÝ DO tại sao người này làm điều đó 

khiến công việc họ trở nên trần tục hay thánh khiết.” 

Bảy Ngọn núi Ảnh hưởng: 

Bảy lĩnh vực ảnh hưởng này tượng trưng cho những yếu tố nền tảng của bất kỳ một xã hội 

hay văn hóa nào. Mỗi lĩnh vực ảnh hưởng định hình tâm trí và quan điểm của con người 

trong một xã hội nào đó. Chúng ta được kêu gọi để ảnh hưởng trên văn hóa, nhưng những 

yếu tố của xã hội cũng ảnh hưởng trên đời sống tín hữu. Mặc cho ảnh hưởng đó là tốt hay 

xấu đều được xác định bởi những người đang giữ những vị trí quyền lực và kiểm soát 

những ngọn núi này. Chúng ta cần phải dấy lên những người lãnh đạo tin kính để ảnh 

hưởng trên những lĩnh vực này: 

1. Chính quyền 

2. Gia đình 

3. Giáo dục 

4. Tôn giáo 

5. Truyền thông 

6. Nghệ thuật và Giải trí 

7. Kinh doanh 

Kinh tế là động cơ điều khiển tất cả bảy ngọn núi trên trong một nền văn hóa. Cho nên việc 

có những người lãnh đạo tin kính trên thương trường để lèo lái động cơ này. Toàn cầu hóa là 

kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài đang sử dụng sự toàn cầu hóa để kết nối con người trong 

những cách chưa từng thấy trước đây. Có một cơ hội lớn để tạo nên một sự ảnh hưởng.   

B. Các mục sư là những người trang bị và hội thánh là trung tâm trang bị 

1. Hội thánh là trung tâm trang bị. Đây là vai trò đầu tiên của các mục sư và giáo sư, đó là 

“chuẩn bị cho người của Đức Chúa Trời để làm các công việc của chức vụ” (Êph 4:11-

13) 

2. Thương trường là một công trường truyền giáo! Qua việc huấn luyện những người làm 

việc nơi công sở trở thành những người phục vụ Chúa trên thương trường, các mục sư 

có thể mở mang vương quốc Chúa. Thống kê cho thấy rằng những người đi làm thì mỗi 

tuần gặp gỡ mặt đối mặt với những người hư mất nhiều hơn các mục sư.  

3. Mùa gặt thì thật trúng nhưng con gặt thì ít. (Lu 10:2) 

4. Mục tiêu chính là trang bị những lãnh đạo trong hội thánh những người có thể thực thi 

sự kêu gọi của mình và mở mang vương quốc Đức Chúa Trời trong hội thánh, cộng 

đồng, nơi làm việc, và thế giới. Trang bị họ để trở nên những người trang bị, môn đồ 

hóa họ để họ trở nên những người môn đồ hóa. 

5. Sự kết nối với hội thánh địa phương cần được thể hiện trong việc các tín hữu nhận lấy 

những công cụ thuộc linh để hoàn tất sự biến đổi xã hội cho vương quốc Đức Chúa Trời 

bên ngoài bức tường nhà thờ. Hãy xem xét quá trình môn đồ hóa của bạn là một cơ hội 
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để đưa những tín hữu vào các hoạt động và trang bị họ hiệu quả trong lĩnh vực ảnh 

hưởng của họ. 

 

Tất cả mọi người đều có những câu hỏi chung sau: 

o Làm thế nào tôi chu cấp được cho gia đình tôi? Làm thế nào gia đình tôi có 

thể sống bình an và an toàn? Làm thế nào tôi có các mối quan hệ ý nghĩa? 

Làm sao hệ thống xã hội của tôi có thể đem lại sự an ninh, công bằng và cơ 

hội tài chính? 

Những lãnh đạo doanh nghiệp của Vương quốc có thể được trang bị để đem lại câu trả lời cho 

những câu hỏi trên. Đó là lý do vì sao việc chúng ta chủ động nuôi dưỡng những lãnh đạo doanh 

nghiệp  tin kính và kết quả là rất cần thiết. 

 

C. Làm thế nào để trang bị những lãnh đạo doanh nghiệp trong hội thánh? 

Dạy những lãnh đạo nơi làm việc trở thành những tay đánh lưới người. 

Trong việc đánh cá, dùng đúng loại mồi là quan trọng. Cá không thay đổi những thói quen 

ăn của chúng. Cơ-đốc nhân cần phải làm gương về cách sống thành công trên đất này. 

Những vấn đề về kinh tế là miếng mồi chung cho cả thế giới. Chúng ta cần phải áp dụng 

Lời Chúa cách thực tế trong khu vực ảnh hưởng của mình.  

Khi một người làm kinh tế được hội thánh huấn luyện và trang bị, người đó có thể “đánh 

cá” hiệu quả hơn ở nơi làm việc. Huấn luyện những lãnh đạo doanh nghiệp có cùng quan 

điểm về những câu hỏi chung của toàn nhân loại. 

Chuẩn hóa và dạy về chức vụ của thương trường (tiền bạc, tham nhũng, các 

mối quan hệ tin kính và lãnh đạo tin kính):  

o Trên bục giảng  o Trong nhóm nhỏ   o Trong cộng đồng 

 

 Hãy nuôi dưỡng và khích lệ sự kêu gọi đối với việc kinh doanh: 

 Giúp những người đang làm việc thấy được việc làm của họ thực chất là 

một mục vụ 

 Khích lệ họ lập một “kế hoạch mục vụ” cho công việc của mình 

 Giảng những lẽ thật về việc làm chính là một sự thờ phượng trong những 

cơ hội trên bục giảng và trong các nhóm nhỏ 

 Đặt tay trên những lãnh đạo doanh nghiệp và sai phái họ đi 

 Là một mục sư hoặc là người lãnh đạo mục vụ, bạn nên chủ động xây dựng mối quan hệ. 

 Chọn một số lãnh đạo doanh nghiệp để gặp gỡ thường xuyên 

 Thăm riêng từng người tại công ty/ chỗ làm của họ. (Chúa Giê-xu đã đến 

nơi các môn đồ làm việc và kêu gọi họ)  

 Thảo luận và nghiên cứu những vấn đề liên quan đến thương trường 

 Giúp những lãnh đạo trên thương trường thấy, suy nghĩ, và lập kế hoạch 

theo cách cho nhiều thế hệ 

 Hãy học từ những người khác trên thương trường:  

 Để họ nhận xét và đóng góp  ý tưởng liên quan đến việc quản lý hội thánh  

 Tổ chức công việc trong chức vụ của bạn hoặc trong hội thánh bạn với sự 

ngay thẳng; quản lý tiền bạc và nhân sự tốt  

 Những việc làm và những thái độ cần phải tránh: 

 Coi những người làm việc như là “máy kiếm tiền”  

 Coi những người làm việc là người của thế gian và xấu xa 

 Có quan điểm tiền bạc là tội lỗi  

 Tránh gặp những chủ doanh nghiệp khác 

 Giả dối và lôi kéo 
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D. Chúng ta có thể mong đợi những kết quả đáng kể 

1. Dân sự của Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời trong 

khu vực ảnh hưởng của mình – bên ngoài bức tường nhà thờ. 

2. Vô số những Doanh nghiệp của Vương quốc sẽ được thành lập ở khắp nơi trên thế 

giới.  

3. Nguồn vốn mới sẽ được sinh ra bởi dân sự của Đức Chúa Trời cho mục đích của 

Ngài.  

4. Khi các hội thánh địa phương đều trở thành Trung tâm Trang bị thì sẽ có: 

a. Sự trưởng thành của tín hữu 

b. Những phong trào môn đồ hóa sẽ diễn ra nơi công sở 

c. Tác động phù hợp lên thành phố và cộng đồng 

d. Những người hư mất bị thu hút đến với hội thánh  

e. Những dự án của Vương quốc vượt ra khỏi bốn bức tường nhà thờ 

f. Sự tăng trưởng về số lượng và tài chính  

g. Qua thời gian, mức độ “vốn thuộc linh” sẽ tăng lên ở đất nước của bạn (ngay thẳng, 

công bằng, công chính, thịnh vượng) 

 

5. Những người mở mang hội thánh được kêu gọi để trang bị cho tất cả các tín hữu những 

lẽ thật thuộc linh mà sẽ khiến họ kết quả là muối của đất và ánh sáng của thế gian. 

• Cam kết sẽ giảng và dạy về thương trường, tiền bạc, và công việc khi có cơ hội đứng 

lên bục giảng. 

• Cam kết môn đồ hóa một nhóm những người lãnh đạo nơi công sở trong hội thánh bạn. 

• Cam kết tổ chức công việc của hội thánh hoặc của mục vụ với sự ngay thẳng và nhờ 

những lãnh đạo nơi làm việc đóng góp ý kiến cho các chức vụ trong hội thánh. 

• Sai phái những lãnh đạo doanh nghiệp đi ra, chiếm Bảy Ngọn núi Ảnh hưởng cho 

Vương quốc Đức Chúa Trời. 


