
Dàn Trận  

Robin J Johnson 
Bạn còn nhơ câu ngạn ngữ? “Nếu cuộc sống trao bạn những chanh, hãy biến chúng 
thành nước chanh.” 

Chà, một điều chắc chắn mang vị chua xót và cay đắng đang tấn công vào thế giới này 
và “Hội Thánh’ chắc chắn không phải là ngoại lệ cho cái nọc này. Từ cuộc cách li và 
buổi nhóm chủ nhật bị trì hoãn cho đến sự qua đời của những mục sư và tín hữu từ 
sự ảnh hưởng chết chóc của vi-rút trên toàn thể nhân loại.  

Vậy chúng ta đang pha ra loại nước nước chanh hay chúng ta đang để cho vị đắng 
đọng lại và gây khó chịu cho chúng ta?   

Tôi có thể làm gì? 

Tôi gần đây lắng nghe Keith Urban (Nhạc sĩ nổi tiếng và thành công người Úc) đưa ra 
bình luận về đại dịch này. Ông ấy nói về việc trở trên buồn rầu, trầm cảm và không 
hoạt động vì không thể đi lưu diễn, v.v. Ông ấy đề cập cuộc trò chuyện với một người 
bạn và chia sẻ cảm giác của mình. Sau khi lắng nghe một chút, ngườ bạn cắt lời ông và 
nói: “Keith, tất cả điều anh kể với tôi đều là những việc anh không thể làm. Anh có thể 
làm điều gì?   
Keith Urban đã nói đó là bước ngoặt dành cho ông. Vâng, một sự thật khó tin cho 
tất cả chúng ta. Tôi đang hoàn toàn khó chịu về điều tôi không thể làm, nhưng 
điều đó không ngăn được tôi làm tất cả những gì tôi có thể.  
Không còn gì nghi ngờ khi chúng ta đang trải qua một thời điểm chưa từng có trong 
lịch sử thế giờ. Vâng, có một con thú ngoài kia đang giết hại con người, nhưng đừng 
để nó cướp, giết và hủy diệt phần đời của bạn. Đây chưa phải lúc đầu hàng hay bật 
chế độ bảo trì hay chỉ ngồi và chờ đợi bất kì điều gì đi qua và chờ trở lại cuộc sống 
thường nhật. Đây hoàn toàn là thời điểm sẵn sàng. Thực tế chúng ta hẳn nên làm gì 
đó từ lâu rồi, dù tôi sợ rằng nhiều người vẫn ngủ. Tương lai, mà chúng ta sắp đó nhận, 
đòi hỏi chúng ta toàn tâm toàn ý hướng về nó với hành động quyết đoán ngay lúc 
này.   

Mỗi một người phục vụ  

Như đã nói, tôi tin rằng chức năng tối ưu của Hội Thánh, Thân Thể của Đấng Christ, 
phải mang tính trang bị có chủ đích và theo hệ thống và khai phóng cơ đốc nhân 
trong vận mệnh Đức Chúa Trời ban cho họ, bắt đầu với ưu tiên chứng đạo về Chúa 
Giê-xu; mỗi người vươn tới một người.   



Toàn bộ thế giới đã bị rúng động và cùng với nó thế giới trước mắt chúng ta cũng 
đang lay chuyển. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vượt qua và khi cuộc sống trở lại thường 
nhật thì chúng ta cần sẵn sàng xây dựng và phát triển. Chúng ta cũng phải được 
chuẩn bị để làm điều khác biệt nếu chúng ta thật đang kết quả trong việc mang lại 
mùa gặt lớn chung quanh mình. Nó không chỉ đơn giản bước qua cánh cửa của chúng 
ta.  

Một điều chúng ta biết, và tôi tin chúng ta đôi khi hiểu rằng ‘nhân sự mục vụ’ (chẳng 
hạn nhân viên trong nhà thờ) không thể nào hoàn tất ‘công tác mục vụ’ bởi chính họ. 
‘Hội thánh’, như lời sứ đồ Phao-lô truyền đạt cho chúng ta trong nhiều dịp khác nhau, 
chính là Thân Thể của Đấng Christ, và Thân thể này phải ‘thi hành công tác phục vụ 
của mình’.   (Ê-phê-sô 4:12 TPT) 

Một người bạn bác sĩ của tôi đã du lịch cùng tôi một lần và nói về buổi tập huấn tại 
bệnh viện của anh ta, đặc biệt chuyện xảy ra trong suốt vòng xoay phẫu thuật. Anh ta 
nói rằng giảng dạy phẫu thuật cải thiện bác sĩ thực tập trong khi họ quan sát cuộc 
phẫu thuật và chia sẻ nguyên tắc đơn giản nhưng đúng đắn này: “Xem một, làm một, 
dạy một.” 

Điều quan trọng chúng ta hướng dẫn hội chúng truyền giáo cá nhân, cho họ 
những kỹ năng đơn giản để dạn dĩ nói với gia đình và bạn bè về Đấng Christ, 
Vương Quốc của Ngài và sự cứu rỗi vinh quang của chúng ta. Mỗi một người vươn 
tới một người nghe thật đơn giản, nhưng nó hiệu quả khi chúng ta chú tâm làm 
theo.   

Mục vụ hay Quản gia 

Khi nói đến nếp sống hội thánh, chúng ta cần phân biệt giữa khái niệm chức vụ và đâu 
chỉ là quản gia. Liệu phân phát phép thông công, hay chào đón hoặc phục vụ v.v, một 
số công việc được đặt tên, là mục vụ hay quản gia? Đồng ý, các công tác cần được 
hoàn tất để điều hành một buổi nhóm Chủ Nhật suôn sẻ, nhưng những công tác ấy 
(dù chúng ta biết ơn những người phục vụ theo cách đó) những hoạt động đó không 
nên bị nhầm lẫn với ‘mục vụ’. Gần như các hội thánh lớn nhỏ luôn tìm kiếm những 
tình nguyện viên đặng hỗ trợ công tác vận hành buổi nhóm suôn sẻ. Những điều này 
dù cần thiết nhưng chúng ta không nên lẫn lộn chúng với “ công tác mục vụ”. Mục vụ 
luôn là con người, không phải công việc.   

Cũng quan trọng như việc nhấn mạnh và khích lệ hội thánh nhóm lại, điều này không 
thể là sự tập chú duy nhấn (Quan điểm của tôi về sự tham gia hội thánh đã được tuyên 
bố rõ trong The Exhorter tháng sáu năm 2021 Hội Thánh nhóm họp với Hội Thánh Trực 
Tuyến). Luôn luôn là điều cần thiết khi huấn luyện cơ đốc nhân một cách hệ thống 
trong việc truyền giáo cá nhân/qua lối sống, nhưng thật không may đây lại không phải 
là tình huống phổ biến, đặc biệt trong hai thập kỉ trước. Hi vọng duy nhất cho thế giới 
này chính là Chúa Giê-xu Christ! Và nếu chúng ta, với tư cách là những nhà lãnh đạo, 
đang không huấn luyện, trang bị và không khích lệ dân sự mang thông điệp đó vào 
cộng đồng của họ, thì chúng ta đang tắc trách với nhiệm vụ.   
Chúng ta không đủ khả năng phớt lờ sự thật rằng Thánh Linh đã đầy dẫy cơ đốc 
nhân, qua việc làm chứng và giới thiệu Chúa Giê-xu cho mọi người tại nơi họ 
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sống, làm việc và vui chơi, chính là 'xương sống của hội thánh tăng trưởng'. Sau 
đó một bước xa hơn là gieo trồng hội thánh mới. Chủ đồ này sẽ được nói đến vào 
dịp khác.   
Nếu chúng ta đơn giản nắm lấy, hi vọng không đánh mất một ai và chỉ tập trung vào 
việc đưa mọi người trở lại đi nhà thờ khi lệnh cấm siết chặt, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ 
đánh mất điều chúng ta được kêu gọi thực hiện với tư cách là nhà lãnh đạo trong hội 
thánh của Đức Chúa Trời. Chắc chắn chúng ta muốn khích lệ và gây dựng cơ đốc 
nhân trên hành trình bước đi với Chúa; để đứng vững trong đức tin, hãy tập chú vào 
Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, chúng ta phải cùng lúc bày tỏ rõ rang lí do để đứng vững 
trong đức tin và đó không đơn giản chỉ hối thúc họ quay lại ‘nhà thờ’ và sẵn sàng thờ 
phượng (dù điều này không hề tệ), nhưng để họ được trang bị trở thành những chứng 
nhân hiệu quả cho Chúa Giê-xu Christ. Hội thánh là đội quân đại diện; “chúng ta là 
những sứ giả của Đấng Chịu Xức Dầu mang thông điệp của Đấng Christ đến với thế 
gian này (2 Cô-rinh-tô 5:20) Nên hãy khai phóng đội quân, trong danh Chúa Giê-xu!  

Vài năm trước vào một buổi sáng chủ nhật nọ, tôi ở trong hội thánh chính của chúng 
tôi tại Hà Nội (một thánh đang tang trưởng nhanh chóng) và chú ý đến một số người 
đang được xác định trong suốt thì giờ chào thăm. Tôi hỏi người phiên dịch của tôi: “ 
Họ là người ghé thăm nơi đây lần đầu à?”   

Câu trả lời hoàn toàn khiến tôi phấn khích. Cô ấy nói: “Ồ không! Những người này đã 
tiếp nhận Đấng Christ tuần trước và chúng tôi đang chào đón họ đến với hội thánh.” 
Vâng, một hội thánh Tân Ước thực, “Và Chúng đang từng ngày thêm vào số người 
được cứu.” (Công Vụ 2:47) Sách Công Vụ vẫn còn tiếp nối trên khắp thế giới  

Ra khỏi kho thóc, bước vào cánh đồng  

Tôi ao ước và mơ về ngày này, rằng trong tất cả các hội thánh, mỗi chủ nhật, chúng ta 
sẽ chào đón những cơ đốc nhân mới và nhà thờ, những người từ tuần trước được giới 
thiệu về Đấng Christ bởi thành viên hội thánh. Nếu chúng ta chỉ dựa vào Buổi Nhóm 
Chủ Nhật để trở thành nơi thu hoạch chính thì buồn thay chúng ta sẽ không nhìn thấy 
được tỉ lệ chuyển đổi người hay tỉ lệ tăng trưởng xảy ra, điều mà tất cả chúng ta tha 
thiết cầu xin. Trong một bài biên tập của The Exhorter, được viết từ cuối những năm 
80, nói về cách chúng ta nên dung thu hoạch trong kho thóc. Một nông dân không 
bao giờ gặt lúa trong kho thóc, anh ta đi ra đồng, và chúng ta cũng phải làm vậy. “Và 
đồng ruộng là thế gian.” (Ma-thi-ơ 13:38). Theo mọi mục đích và ý định, Buổi nhóm 
Chủ Nhật là kho thóc. Tại đó, động cơ được điều chỉnchirdujng cụ được rửa sạch và 
công cụ được mài dũa, để trở nên hiệu quả cho sự hiệp lại trong mùa thu hoạch.       

Sunday’s church must translate into Monday’s impact 
Nhưng Ta hứa với các người điều này— Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các 

ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả 

xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất! Công Vụ 1:8 (TPT) 
Với tư cách lãnh đạo trong Thân Thể Đấng Christ chúng ta phải hiểu rằng phần nhiều 
thành viên trong hội chúng trở nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn những gì chúng ta 
hình dung về họ. Vâng, có những cái ách vật lộn và yếu đuối trong đức tin của họ và 
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chúng ta phải quan tâm đến họ. Tuy nhiên, cả một đội quân chưa qua sử dụng, hoặc 
nếu bạn thích một cụm từ mà tôi đã lâu chưa nghe đến, cỏ dại. Đã đến lúc khai phóng 
và dàn trận cho đội quân, kích hoạt cỏ dại, tạo khả năng cho người thu hoạch, bất cứ 
cái tên nào bạn muốn đặt cho họ, nhưng chúng ta phải trao quyền và khai phóng 
những con người đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho họ biết chúng ta tin 
tưởng họ, cho họ biết: “Bạn có thể làm được điều này,” và sai họ ra đi trong danh 
Chúa Giê-xu.   

nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn 

sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ -1 
Phi-e-rơ 3:15 (MSG) 
 
Dù cho bạn có quay trở lại với buổi nhóm thường nhật hay vẫn còn lệ thuộc vào việc 
giãn cách cùng với lệnh cấm tập trung, điều quan trọng là chúng ta chuẩn bị cho dân 
sự mình trở thành những con gặt cho mùa sắp đến. Thật nhiều cơ hội cho dân sự của 
Đức Chúa Trời; gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, những cuộc liên hệ xã giao hoặc 
tham gia vào nhóm cùng sở thích, câu lạc bộ thể thao hay tổ chức dịch vụ. Trền giáo 
phải diễ ra bảy ngày trong tuần, chứ không chỉ ngày Chủ Nhật. Tôi vẫn chưa bắt đầu 
nói về những người không xem truyền giáo là việc ưu tiên, thậm chí vào ngày Chủ 
Nhật. Sẽ tốt nhất nếu nói đến vào một ngày khác.  

Ở đây có một minh chứng thật và thú vị khi tiết lộ thái độ của một mục sư mà tôi thật 
lòng hi vọng điều này sẽ không phổ biến.  

Tôi đang tham dự một buổi nhóm họp các mục sư và chia sẻ với họ, như đã nói ở trên, 
rằng có rất nhiều cơ hội cho cơ đốc nhân dự phần vào cộng đồng của họ như một phương 
tiện vươn tới con người cho Đấng Christ. Nói chung cuộc thảo luận tích cực. Tuy nhiên, 
một mục sư trong căn phòng lại phản ứng tiêu cực. Ông ta trước đó đã mời tôi đến giảng 
trong hội thánh của ông cho Chủ Nhật tới vì ông có kì nghỉ trong vài tuần. Với ánh mắt rất 
nghiêm túc và lời nói hung hăng, ông nói:” Tốt nhất là không ai rời khỏi hội thánh của tôi 
khi tôi quay lại hoặc sẽ có rắc rối đấy.”    
Tất cả chúng tôi đều có chút ngạc nhiên bởi phản ứng thái quá của ông và không chắc 
lí do nào ông nghĩ như thế cũng như nỗi sợ mất người khi họ dự phần vươn ra. Chẳng 
có gì để sợ bởi việc khuyến khích hội chúng tích cự dự phần trong cuộc đồng của họ, 
những hạt giống tốt của Vươn Quốc Đức Chúa Trời trong thế giới này. (Ma-thi-ơ 
13:38) 

Tôi đã quan sát nhiều năm rằng khi dân sự Chúa phấn khởi và tham gia truyền 
giáo, họ cũng phấn khởi về hội thánh; Các buổi nhóm chủ nhật và thông công 
nhóm nhỏ. Một năng lượng năng động và tươi mới choáng lấy, những lời chứng 
và câu chuyện chung quanh, hội thánh trỏ nên sống động và mùa gặt chính là kết 
quả.  

Dàn trận cho đội quân  

Gửi đến tất cả mục sư và lãnh động đồng công của tôi, nếu bạn không chủ ý và tích 
cực giảng dạy cũng như trang bị cho hội chúng của bạn cho muaf gặt truyền giáo, bạn 
đang bỏ lỡ một động lực trong đời sống hội thánh mà bạn không thể tìm thấy ở nơi 
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nào khác. Mệt mỏi việc khuấy động họ, duy trì động lực cho họ quay lại vào tuần kế 
tiếp? Chà, trang bị và dạy họ về niềm vui và sự phấn khích để buôn chuyện về Tin 
Lành như một phần trong thói quen hàng ngày của họ.   

Chẳng có giới hạn cho nguồn tài nguyên có sẵn ngày nay. Chẳng cần biện minh, hãy 
chỉ làm điều đó. Chúng tôi cũng có thể phục vụ bạn giúp đỡ huấn luyện dân sự của 
bạn. Thêm vào đó – ĐỨC CHÚA TRỜI SỬ DỤNG NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 
– bấm vào đây để yêu cầu bản sao chép miễn phí cho bạn ngay hôm nay . Nếu bạn 
cảm thấy chưa tự tin giảng dạy và huấn luyện hội chúng của mình cho việc truyền 
giáo, tôi đề xuất hai điều nữa, thực ra là ba điều.  

1.  Cầu xin Thánh Linh trở thành thầy giáo và trang bị bạn. 

2.  Tìm một ai đó để giúp bạn là người có ân tứ truyền giáo.  

3.  Bạn cần dự phần vào công tác truyền giáo cá nhân. Bạn không thể nói với hội 
thánh mình,” Hãy làm điều tôi nói”, bạn chỉ có thể nói với hội thánh bạn, “Làm điều tôi 
làm”.  

Giữ đức tin, đứng vững và chuẩn bị 

Trong buổi trò chuyện gần đây với một trong những lãnh đạo kết nối tại Cam-pu-chia, 
tôi đã rất phấn khỏi khi nghe cách họ giải quyết việc đóng cửa hội thánh trong suốt 
thời gian cách li. Ông cho tôi biết họ đã khích lệ mỗi hộ gia đình giữ sự thờ phượng 
Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Khắp cả ngôi làng họ không có đặc ân nhóm 
trực tuyến, nhưng các tín hữu vẫn trung tín với Đức Chúa Trời.   

Ông tiếp tục chia sẻ, kể lại cho tôi rằng bất kì ai là người mạnh mẽ nhất trong nhà (liên 
quan đến đức tin) là người dẫn dắt gia đình mình. Ông nói rằng đôi khi đó là người 
cha, nhưng trong những gia đình khác thì là người con, họ dẫn dắt gia đình. Với sự 
liên hệ hạn chế đến mục sư của họ, các tín hữu đang không còn dựa dẫm vào người 
mục sư nữa, nhưng tự đứng trên chân mình, nắm lấy Đức Chúa Trời.  

Ông chia sẻ nỗi lo lắng với tôi về việc không thể huấn luận những người gieo trồng 
hội thánh dưới lệnh cấm hiện nay. Tôi khích lệ ông, nói rằng các cơ đốc nhân ở trong 
nhà và ngôi làng của họ đã được huấn luyện bởi Chúa và họ sẽ là những người đi ra 
mạnh mẽ trong vị trí đưa dắt làng mình về với Đấng Christ.  

Chúa Giê-xu phán: "Ta sẽ xây hội thánh ta." (Ma-thi-ơ 16:18) Thiên đàng không bị 
cách li! Vương Quốc không hề phân tác trong năng quyền, Thánh Linh đang đầy 
dẫy chúng ta với năng quyền trở thành một chứng nhân tại đây, ở kia và trên khắp 
mọi nơi.   
“Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến người đánh lưới người.” Chúa Giê-xu phán (Ma-thi-ơ 
4:19) 
Bạn có đang đi theo Chúa Giê-xu? Vâng, thế thì hãy bắt đầu đánh cá và đào tạo 
người khác làm điều tương tự, trong danh Chúa Giê-xu!  
 

https://beyondhere.org.au/contact/
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2016.18
https://biblia.com/bible/esv/Matt%204.19
https://biblia.com/bible/esv/Matt%204.19
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