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Hội thánh trực tuyến – Vâng! Thay bộ đồ ngủ pyjama, cầm lấy tách cà phê, thư 
giãn ngồi xuống và theo dõi. Nghiêm túc ư? Trong thực tế thì đây đã có thể là 
trải nghiệm cho một số người. Tuy nhiên, cách bạn chọn để theo dõi buổi 
nhóm trực tuyến, chà, đó là tùy thuộc vào bạn và đối với tôi chẳng vấn đề gì. 
Tôi chỉ đang khuấy động và cố gắng nắm bắt sự chú ý của bạn.  

Giờ tôi muốn bạn chú ý, có một mặt nghiêm trọng cho phần thảo luận này. Khi 
không còn giải pháp và chúng ta bị cách li cùng với việc hội thánh đóng cửa, thật tốt 
chúng ta đã có thể kết nối theo cách thức nào đó bằng các phương tiện kỹ thuật số 
khác nhau. Dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng nó đã giúp nhiều người và 
đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải Lời Đức Chúa Trời vào những gia đình 
và đời sống. Nó cũng giúp duy trì tính cộng đồng ở một mức độ nào đó.  

Khi chúng ta đang bước ra khỏi giai đoạn cách ly cộng đồng với những giới hạn 
nâng cao, chúng ta có thể trở lại sự nhóm họp và chúng ta chắc chắn phải đưa lên 
làm ưu tiên. Đối với cá nhân tôi, (chỉ thành thật ở đây) hội thánh trực tuyến, một khi 
đã hết thời (sau khoảng bốn tuần), đã trở thành một nỗi đau và dằm xốc. Các lí do ở 
đây có thể khác nhau mà tôi hiện tại không muốn đào sâu và sẽ gây chệch hướng 
cho ý định thực sự của bài báo này. Hãy để tôi nói qua, đang khi tôi không thực sự 
thích thú việc này, tôi vẫn theo dõi. Tôi đã tận dụng tối đa tình huống tồi tệ, một tình 
huống mà tất cả chúng ta buộc phải đối diện cho một thời kì.  

Một mối nguy hại của trải nghiệm hội thánh trực tuyến, đặc biệt khi kéo dài, thì nó có 
thể khiến việc nhóm họp hội thánh trở nên ít phù hợp. Điều đó mang cả tính nguy 
hại và nghẹt ngòi kết quả cho một cơ đốc nhân. Có một giá trị to lớn cho mọi người 
khi chúng ta thông công với nhau; có thể một câu lạc bộ thể thao, một nhóm người 
cùng sở thích, Rotary, v.v. Trong cộng đồng đức tin, có một giá trị tuyệt vời hơn dành 
cho cơ đốc nhân khi nhóm họp, hơn hẳn buổi nhóm trực tuyến. Mối đồng công thân 
mật diễn ra giữa những kẻ tin khi việc nhóm họp trực tiếp không bao giờ có thể bị 
thay thế với nhóm họp trực tuyến.  

Tivi, tôi và Chúa Giê-xu. Tôi không nghĩ vậy. Đồng ý rằng có những hoàn cảnh mang 
giá trị của nó; đối với người bị cách li, bệnh tật hay người vì lí do chính đáng không 
thể tham dự buổi nhóm họp công cộng để thờ phượng và thông công, thì hiển nhiên 
nhóm trực tuyến đóng vai trò ở đây.  

Điều này không nói lên rằng chẳng điều lành nào xảy ra với nhóm họp trực tuyến. 
Chắc chắn chúng có xảy ra; người kết ước với Đấng Christ, người được chữa lành, 
người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, người được dạy dỗ và khích lệ. Tuy nhiên, hội 
thánh trực tuyến không thể nào thay thế sự nhóm họp của những kẻ tin nơi danh 
Chúa Giê-xu. Động lực của việc nhóm mọi người lại đặng thờ phượng Đức Chúa 
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Trời của họ và gặp gỡ sự hiện diện bày tỏ của Ngài chính là một trong những yếu tố 
quan trọng và nâng đỡ nhất, không thể chối cãi, của một hội thánh được nhóm lại.  

Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn 
ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì 
được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời Cô-lô-se 3:16 
Những người hoài nghi có thể nói: “chỉ là những kẻ thích làm màu.” Không, thật 
không đúng, nhưng đây cũng không đơn thuần là một trò chơi về con số. Mục đích 
của chúng ta không thể là số lượng người tham gia buổi nhóm Chủ Nhật, nhưng 
hơn thế, buổi nhóm này sẽ liên hệ, ảnh hưởng và thay đồi đời sống như thế nào. 
Dạy dỗ, khích lệ và trang bị dân sự của Đức Chúa Trời phải là ưu tiên cùng với tạo 
điều kiện cho những mối quan hệ ý nghĩa và cảm nhận thật của sự được thuộc về.  

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm 
lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần 
chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.  Hê-bơ-rơ 10:24-25 
Nói đến câu 24 ở trên Brian Simmons nói – tiếng A-ram có thể được dịch như sau 
“Hãy để chúng ta nhìn vào người khác với một niềm yêu thương phấn khích.” Mỗi 
một người bước qua cánh cửa này chính là người có giá trị trong mắt Đức Chúa 
Trời. Tôi thường tự hỏi: “Bằng cách nào chúng ta làm tốt việc truyền tải sự thật đó 
cho những ai tham gia buổi nhóm của chúng ta, dù cho đó là lần đầu của họ hoặc 
họ là những tín đồ thường xuyên tham gia?”  

Một từ hiện nay thường được nghe đến “cài đặt lại”. Dù bạn có thích nó hay không, 
nó có thể có một số điểm liên quan.  

• Đến lúc cài đặt lại việc tham dự hội thánh của bạn, dừng việc từ bỏ trở 
lại hội thánh địa phương 

• Có thể nói rằng, đến lúc bước ra khỏi ghế dài và ngồi vào ghế nhà thờ.  
• Cũng thật là thời điểm tốt cho các hội thánh để cài đặt lại. Điều đó có 

thể khác cho mỗi một chúng ta, nhưng chắc chắn là thời điểm tốt đế 
thực hiện việc suy ngẫm lại và đánh giá lại cách chân thành.   

• Không còn thời điểm mang trở lại những điều cũ kỹ chỉ vì đó là cách 
thức trước giờ vẫn làm. Hãy sáng tạo tìm ra cách thức tốt hơn và hiệu 
quả hơn để thực hiện cho ‘hội thánh’.  

Nhiều lãnh đạo và đội ngũ của họ, ngay từ thời điểm bắt đầu những ngày đại dịch, 
phải nhanh chóng khám phá, tìm tòi và sáng tạo với cách thức trình bày hội thánh 
trực tuyến và mọi công nhận dành cho họ. Công việc được thực hiện rất tốt! Các Hội 
Thánh đã làm điều khác biệt. Một số cố gắng mở ra lại buổi nhóm Chủ Nhật bình 
thường, trong khi số khác chọn lấy giải pháp thoải mái hơn. Không một cách thức 
nào là đúng để thực hiện hội thánh trực tuyến, tất cả chúng ta chỉ muốn giữ mối liên 
kết. Thách thức của tôi chính là: hiện nay chúng ta đang trở về với sự nhóm họp hội 
thánh, thì chúng ta hãy áp dụng cùng một tài năng sáng tạo để đem lại trải nghiệm 
về buổi nhóm Chủ Nhật mang tính tươi mới, ảnh hưởng, ý nghĩa và biến đổi cho 
những ai bước qua cánh cửa này.    

Điều quan trọng là sự phân biệt giữa hội thánh trực tuyến với việc theo dõi một 
chương trình trực tuyến của một buổi nhóm hay hội nghị, v.v. Tôi chắc chắn đang 
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không chỉ trích việc sử dụng truyền thông hiện đại để phát thanh câu chuyện vĩ đại 
từng được kể đến. Tôi chỉ không muốn trải nghiệm trực tuyến trở thành vật thay thế 
cho buổi nhóm họp ý nghĩa và trực tiếp của dân sự Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì 
mọi thiết bị kỹ thuật số hiện đại và tân tiến khiến cho điều này trở nên khả dĩ đặng 
phân phát Lời Đức Chúa Trời, cung cấp các nguồn và một diễn đàn để trang bị dân 
sự của Đức Chúa Trời cho việc công bố Phúc Âm.  

Một lượng rất lớn các tư liệu có sẵn trong thế giới kỹ thuật số trên khắp mạng lưới 
toàn cầu, mà không có điểm kết. Một số điều tôi ước gì chưa bao giờ được đưa lên 
song, nhưng vẫn có sẵn rất nhiều bài giảng và sự dạy dỗ tốt (chúng ta cũng có nữa) 
qua một cú nhấp nút. Tuy nhiên, không có điều gì thay thế cho việc tham dự buổi 
nhóm họp của hội thánh. Chúa Giê-xu đã phán:” Ta sẽ xây hội thánh ta.” (Ma-thi-ơ 
16:18) và chúng ta biết điều này chẳng liên quan đến gạch và vữa, nhưng mọi điều 
liên quan đến con người, được lựa chọn và tuyển chọn, được đưa ra khỏi bóng tối 
và bước vào ánh sáng, một hội chúng của Đức Chúa Trời để minh chứng tại đây 
trên đất về quyền năng của Vương Quốc của Đức Chúa Trời.     

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm 
phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì 
mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, 
thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Ma-thi-ơ 16:18-19 
Không còn nghi ngờ gì khi hội thánh lớn và nhiều hội thánh lớn hơn thế sẽ tiếp tục 
phát trực truyến các buổi nhóm của họ như họ đã làm trong quá khứ. Tôi không 
phản đối điều đó và nếu nó cung ứng Thân Thể Đấng Christ và vươn tới nhũng linh 
hồn hư mất đặng đem họ trở về Chúa Giê-xu, Ha-lê-lu-ja! Khi mọi người theo dõi 
các chương trình biến việc này thành một sự thay thế việc tham gia hội thánh địa 
phương, thì tôi không đồng tình.  

Chúng ta đã luôn nhận biết ích lời của việc đi nhóm thậm chí trong những thời điểm 
khủng hoảng. Cuối cùng thế giới này đang ghi nhận sự liên kết giữa đức tin chủ 
động và sức khỏe tinh thần tốt.  

“Vào năm ngoái sức khỏe tinh thần của người Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất 
trong lịch sử: Tỷ lệ mắc các chứng bện rối loajntinh thần tang khoảng 50 phần tram, 
so với trước thời điểm đại dịch, lạm dụng rượu và các chất kích thích tang mạnh, và 
số thanh niên có nguy cơ tìm đến tự tử tăng gấp đôi so với con số năm 2018. Nhưng 
chỉ một nhóm người nhìn thấy những cải thiện về mặt sức khỏe tinh thần trong suốt 
năm vừa rồi, tức những người tham gia các buổi nhóm tôn giáo ít nhất hang tuần 
(bằng trực tuyến hay trực tiếp): 46 phần tram báo cáo sức khỏe tinh thần “xuất sắc” 
trái ngược với 42 phần trăm một năm trước.” (KHOA HỌC HOA KỲ – David H. 
Rosmarin – Ngày 15, tháng 6, 2021) 
Từ “thông công” trong ngữ cảnh Tân Ước mang ý nghĩa hơn hẳn việc mọi người 
nhóm hiệp nhau vì một lợi ý chung. Hơn thế, ẩn ý chính là “đồng công”— Cơ đốc 
nhân nhóm hiệp để theo đuổi cùng một chương trình, gây dựng lẫn nhau vì cớ Đấng 
Christ: để chinh phục thế giới này cho Chúa Giê-xu. Hội thánh đầu tiên lớn lên và 
ảnh hưởng cộng đồng của họ, không đơn giản vì họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, 
nhưng vì họ biết giá trị của sự nhóm hiệp; họ hết lòng thông công (Công vụ 2:42). 
“Họ trở thành cộng sự.” (Ghi chú: TPT – Brian Simmons) 
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Một phần trong âm mưu của kẻ thù chính là gieo hạt giống nghi ngờ và thì thầm các 
tư tưởng cố gắng ảnh hưởng chúng ta đặng bỏ qua sự thông công. Đầu phục lời nói 
dối của hắn thì chúng ta trở nên bị cô lập, dễ dàng bị tấn công và bị ‘giết’. Chúng ta 
sẽ không là nạn nhân cho sự lừa dối của hắn, chúng ta sẽ hiệp nhau lại, chiến 
thắng, đánh bại và cùng nhau tang trưởng trong ân điển và hiểu biết trong danh 
Chúa Giê-xu.  

Mô hình theo kinh thánh chính là hội thánh nhóm hiệp. Một nơi mà những con người 
của đức tin hội hiệp để chúc phước lẫn nhau, cầu thay và thờ phượng với nhau. Dù 
ở trong một khan phòng, một hội trường, hay dưới tán cây, ‘hội thánh’ thực sự nên 
được xếp vào buổi nhóm cần thiết.  

chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy 
ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Hê-bơ-rơ 10:25 
  


