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THẾ NÀO GỌI LÀ
MỘT HỘI THÁNH
CHÂN CHÍNH?
TRONG BÀI NÀY, BẠN SẼ HỌC VỀ

•
•
•

Hội Thánh Có Nghĩa Là Gì?
Điều Gì Hội Thánh Chân Chính Làm?
Tại Sao Cần Phải Gia Nhập Vào Hội Thánh?

• Điều Gì Đang Xảy Ra Cho Hội Thánh?

PHẦN 1
HỘI THÁNH CÓ NGHĨA LÀ GÌ?
Từ ngữ “Hội thánh” mang một vài nghĩa sau đây:
Những Người Thuộc Về Đấng Christ
Chúa Giê-xu đã phán: “Ta sẽ xây hội thánh ta.” Từ ngữ “hội thánh” mà Chúa dùng có
nghĩa là “những người đã được gọi”. Đấng Christ đã gọi chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta từ bỏ
đời sống tội lỗi cũ và trở thành chi thể của một thân thể lớn của những người được gọi, là những
người nhận biết Chúa Giê-xu làm đầu. Đây là Hội thánh thực sự. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết
được những thuộc viên của Hội thánh. Nhiều người trong số này đang ở thiên đàng.
Cô-lô-se 1:18 - Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu
Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết,
hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Rô-ma 12: 5 - Chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong
Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau.
Hội Thánh Địa Phương
Trong nhiều cộng đồng, những ai chia sẻ cùng một niềm tin trong Đấng Christ sẽ nhóm
họp thường xuyên để thờ phượng Ngài, như các tín hữu đã làm trong thời Kinh Thánh. Họ lập
nên hội thánh địa phương và cùng nhau làm việc cho Chúa.
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Ma-thi-ơ 18: 20 - Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa
họ.
Cô-lô-se 4: 15 - Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong
lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một
thể; lại phải biết ơn.
Hội Thánh Trong Cộng Đồng Quốc Gia Hay Giáo Phái
Một hội thánh trong cộng đồng quốc gia, hay giáo phái, là một tổ chức gồm nhiều hội
thánh địa phương. Họ giúp đỡ lẫn nhau và có thể hầu việc Chúa do sự chung sức làm việc một
cách đắc lực và hữu hiệu hơn là họ làm việc tách rời ra. Họ cùng xuất bản văn phẩm, đào tạo
mục sư, xây dựng các hội thánh mới, mở cửa trường học và các cô nhi viện.
Những người lãnh đạo của hội thánh trong cộng đồng quốc gia hay giáo phái thường
giúp các hội thánh địa phương giải quyết khi có những nan đề xảy ra, giống như các sứ đồ trong
thời Kinh Thánh.
Công vụ 15: 6, 23, 41 - Các sứ đồ và các trưởng lão bèn họp
lại để xem xét về việc đó…. rồi giao cho hai người bức thơ như
sau nầy…. Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội
thánh được vững bền.
Nhiều giáo phái đã được hình thành do có nhiều khác biệt trong
nghi thức thờ phượng, về hình thức tốt nhất của tổ chức hội thánh và về ý nghĩa của các phân
đoạn Kinh Thánh chủ đạo. Tuy nhiên, nhiều giáo phái đồng ý với nhau về đa số các điểm và
cùng hợp tác làm việc và thờ phượng.
Từ ngữ “hội thánh” cũng có nghĩa là nhà thờ nơi con cái của Đức Chúa Trời nhóm họp
với nhau. Dù lớn hay nhỏ, dù đuợc trang hoàng lộng lẫy hay đơn sơ, tất cả đều không quan trọng.
Điều thật sự quan trọng là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại đó.

THỰC HÀNH
Gách dưới một cụm từ đúng hoàn tất mỗi câu sau đây:
• Khi Chúa Giê-xu phán rằng, “Ta sẽ xây hội thánh ta.”, Ngài đã dùng từ “hội thánh”
với ý nghĩa:
a. Tổ chức trong cộng đồng quốc gia của những nhà lãnh đạo và viên chức.
b. Một nhóm người được kêu gọi ra khỏi thế gian.
c. Một tòa nhà được biệt riêng để thờ phượng và cầu nguyện.
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•

Khi Kinh Thánh nói rằng hội thánh cũng giống như thân thể thì Kinh Thánh đang
đề cập đến hội thánh như
a. Một tổng thể sống với nhiều phần khác nhau, trong đó có Đấng Christ làm đầu.
b. Mạng lưới những nhóm Cơ đốc nhân địa phương đang cùng làm việc với nhau.
c. Một nhóm những người dạy dỗ thiếu nhi và giúp đỡ trẻ mồ côi.
•
a.
b.
c.

Những người thuộc về hội thánh chân chính đều
Thuộc về một tổ chức quốc gia.
Làm theo những hình thức thờ phượng giống nhau.
Chia sẻ cùng niềm tin trong Đấng Christ.

PHẦN 2
ĐIỀU GÌ HỘI THÁNH CHÂN CHÍNH LÀM ?
Hội thánh ở đây và trong Phần 3 nói đến thân thể của Đấng Christ khi hội thánh hoạt động trong
các hội thánh địa phương và quốc gia.
Hội Thánh Thực Sự Yêu Mến Đức Chúa Trời Và Sống Cho Ngài
Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu mến Ngài hơn bất cứ một điều nào khác. Chúa tạo
dựng nên chúng ta để chúng ta trở nên con cái của Ngài, vui hưởng tình yêu thương của Ngài và
cũng yêu mến Ngài nữa. Hội thánh nhóm họp với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng Ngài.
Những thuộc viên bày tỏ tình yêu của mình với Chúa qua lời cầu nguyện, ngợi khen, âm nhạc,
bằng sự dâng hiến, hầu việc và vâng phục mạng lệnh của Ngài.
Hội Thánh Thật Nói Với Thế Gian Về Chúa Giê-Xu
Mỗi Cơ đốc nhân đều cần nói cho gia đình và bè bạn biết họ đã được cứu như thế nào.
Đức Thánh Linh giúp chúng ta đem sứ điệp tin lành đến mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cùng
hiệp sức để thực hiện điều này.
Xin học thuộc lòng câu Kinh Thánh
Mác 5: 19 - Ngài lại bảo: “Con hãy về nhà, đến với họ hàng thân thuộc và thuật cho họ
nghe mọi việc Đức Chúa Trời đã làm và thương xót con.”
Mác 16: 15 - Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho
mọi người.
Công vụ 1:8 - 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.
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Hội Thánh Thật Dạy Dỗ Lời Chúa
Hội thánh bằng mọi cách dạy dỗ thuộc viên lẽ thật và dạy họ bước theo Chúa Giê-xu.
Ma-thi-ơ 28: 19, 20 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con,
và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã
truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Hội Thánh Quan Tâm Đến Các Thuộc Viên
Hội thánh giúp các thuộc viên được lớn lên về mặt thuộc linh qua việc gặp gỡ thường
xuyên để thờ phượng, học Kinh Thánh, thông công và phục vụ.
Hội thánh đưa ra lời khuyên và giúp đỡ những người có nan đề. Hội thánh làm mọi điều
có thể để giúp những người khó khăn, những thuộc viên và cả những người ngoại.

THỰC HÀNH
• Mọi người trong hội thánh Đa-vít chăm sóc lẫn nhau, nhóm họp để thờ phượng Đức
Chúa Trời và có thời gian để học Kinh Thánh. Họ cũng cần làm điều gì nhưng họ vẫn chưa
làm? Viết câu trả lời câu bạn vào khoảng trống dưới đây.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

PHẦN 3
TẠI SAO CẦN PHẢI GIA NHẬP VÀO HỘI THÁNH?
Vì Bạn Cần Đến Hội Thánh
Đức Chúa Trời đặt để nhiều người trong hội thánh để giúp đỡ và dạy dỗ bạn. Bằng cách
đó, Chúa đáp ứng những nhu cầu thuộc linh của bạn.
Ê-phê-sô 4: 11,12 - Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia
làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư
và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và
sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Bạn không nên gia nhập vào một hội
thánh với quan niệm rằng mình sẽ được hội thánh giúp tiền bạc, thức ăn
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hay đáp ứng những nhu cầu thuộc thể khác. Khi bạn đặt Đức Chúa Trời làm ưu tiên hàng
đầu trong cuộc đời mình, Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Hội Thánh Cần Bạn
Mỗi chi thể trong thân thể đều có việc cần làm. Cũng có việc dành cho bạn trong vai trò
là một chi thể trong thân thể Đấng Christ. Tự mình, một ngón tay không hề hữu dụng mà phải
kết hợp với bàn tay để trở nên có ích. Tương tự, bạn phải dự phần vào hội thánh và để Chúa
dùng bạn giúp đỡ người khác.
Rô-ma 12: 4,6 - Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không
làm một việc giống nhau, …. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã
ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.
Vì Bạn Có Thể Hầu Việc Đức Chúa Trời Tốt Hơn Trong Hội Thánh
Khi bạn báp-têm trong nước và tham gia vào hội thánh, đây là một lời chứng tốt cho
những người khác qua hành động vâng phục và tận hiến cho Chúa.
Bạn hầu việc Chúa bằng cách đi theo mục đích của Ngài. Bạn có thể làm điều này tốt
nhất qua hội thánh. Hội thánh quản lý tiền bạc rất cẩn thận, thanh toán các chi phí khi truyền
giảng tin lành cho cộng đồng địa phương và nhiều nơi khác. Nhờ một ai đó đã ban cho mà bạn
đã được nghe phúc âm. Tương tự, nhờ bạn ban cho, những người khác sẽ được nghe đến phúc
âm và được cứu.
II Cô-rinh-tô 9: 6,7 - Anh chị em nên nhớ điều này, hễ ai gieo ít thì
gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên quyên giúp tùy lòng
đã định, không phải vì miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vì Đức Chúa
Trời yêu người hiến tặng một cách vui lòng.
Bạn có nhiều cơ hội để phục vụ trong hội thánh; cầu nguyện, làm chứng, phát văn phẩm,
ca hát, dạy dỗ, giảng dạy và đưa những người khác đến hội thánh. Ngay cả việc nhóm họp
thường xuyên của bạn cũng làm đẹp lòng Chúa và đem lại sự khích lệ cho người khác.
Hê-bơ-rơ 10: 25 - 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.
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THỰC HÀNH
Hùng tin rằng anh không cần đáp ứng nhu cầu của những Cơ đốc nhân khác vì anh có thể đọc
Kinh Thánh và cầu nguyện ở nhà. Bạn sẽ làm gì để giúp anh nhận ra rằng anh đang đi sai trật?
Gạch dưới câu trả lời đúng nhất trong số những câu dưới đây:
• Chỉ ra rằng anh cần bạn bè dù anh nghĩ anh không cần.
• Giải thích lý do Kinh Thánh đưa ra cho việc nhóm họp với các Cơ đốc nhân khác.
• Cho anh biết những Cơ đốc nhân khác có thể giúp anh về những khó khăn tài chánh.

PHẦN 4
ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA VỚI HỘI THÁNH?
Hai Mươi Thế Kỷ Tranh Chiến
Kể từ khi Chúa Giê-xu Christ thiết lập hội thánh, Sa-tan đã và đang chống lại hội thánh
đó. Hội thánh đã tranh chiến để cứu những linh hồn thoát khỏi những dối trá của hắn.
Ê-phê-sô 6: 12 - Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải
cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ
tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
I Phi-e-rơ 5: 8 - Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu
thương che đậy vô số tội lỗi.
Chiến Thuật Và Vũ Khí Của Sa-Tan
Sa-tan cố chia rẽ Cơ đốc nhân với Đấng Christ để hắn có thể đánh bại Hội thánh. Những
chiến thuật chủ yếu của hắn là bắt bớ, lừa dối và cám dỗ.
Hắn sử dụng con người để bắt bớ và giết hại Cơ đốc nhân. Hắn thâm nhập vào Hội thánh
qua những người dạy dỗ giả dối và làm lu mờ một số lãnh đạo Hội thánh với sự vô tín. Hắn cố
cám dỗ Cơ đốc nhân phạm tội để họ trở nên yếu đuối và bất lực. Hắn cố khiến họ phải nghi ngờ
Đức Chúa Trời và bỏ qua mối tương giao giữa họ với Ngài.
Chiến Thuật Và Vũ Khí Của Hội Thánh
Chiến thuật phòng ngự của chúng ta là giữ mối tương giao với Vị chỉ huy của mình, ấy
chính là Chúa Giê-xu Christ. Những vũ khí chính của chúng ta là cầu nguyện, đức tin, và Lời
Chúa. Đức Thánh Linh, Đấng mạnh hơn Sa-tan, ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng để
đánh bại hắn.
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Ê-phê-sô 6: 10, 11 - Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức
toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được
đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.
Chiến Thắng Của Hội Thánh
Trải qua nhiều thời đại, việc bắt bớ đã làm tinh sạch Hội thánh và giúp
Hội thánh được phát triển. Đức Thánh Linh đưa đến những làn sóng phục hưng để giải cứu Hội
thánh khỏi tội lỗi và những lời dạy sai trật. Chúng ta có thể hiện đang chịu khổ, nhưng chẳng bao
lâu, cuộc chiến sẽ chấm dứt. Sa-tan sẽ bị đánh bại và Hội thánh sẽ ngự trị mãi mãi với Đấng
Christ.
Ma-thi-ơ 16: 18 - 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.
Rô-ma 8: 37 - Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương
mình mà thắng hơn bội phần.
Vai Trò Của Bạn Trong Tất Cả Những Điều Này
Trong cuộc chiến này, mỗi Cơ đốc nhân là một người lính.
II Ti-mô-thê 2: 3 - Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi
của Đức Chúa Jêsus Christ.
Khải huyền 2: 10 - Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. .. Khá
giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên
của sự sống.

THỰC HÀNH
•
•

Mỗi Cơ đốc nhân đều là một người lính trong cuộc chiến thuộc linh đang xảy ra vì mỗi
Cơ đốc nhân đều là mục tiêu để ……………………………
Cơ đốc nhân đánh bại Sa-tan và những dối trá của hắn bằng việc sử dụng gươm lẽ thật
vốn là.……………………………………………………….
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CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT KHÓA HỌC NÀY!
Trả lời các câu hỏi cho Bài học 6 trong phần Câu hỏi ôn Bài học ở cuối sách. Sau đó, hãy gởi
các câu trả lời của Phần Câu hỏi ôn tập cho người hướng dẫn hay văn phòng ICI của bạn. Địa chỉ
được tìm thấy ở bìa sau.

Chúng tôi hi vọng bạn thích thú với những bài học này. Chúng tôi khích lệ bạn tham gia vào
khóa học khác của ICI để bạn hiểu rõ hơn về Đức Chúa Trời và chương trình kỳ diệu Ngài
dành cho bạn.
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