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““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,    

nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư””    

(Êph. 4:11) 

 

 

 

 

 (Tr. 15) 

 

Để có được chân dung trung thực của người Mục Sư, cơ sở tham chiếu duy 

nhất và tối hậu là Lời Kinh Thánh. Chân dung người Mục Sư sẽ được rõ nét 

qua việc phân tích các sự khải thị trong Kinh Thánh. 

 

Từ liệu “Mục Sư” (Gk. poimen) xuất hiện khoảng vài mươi lần trong Kinh 

Thánh Tân Ước:  

  ““ĐĐấấnngg  CChhăănn”” (Ma. 2:6; Hê. 13:20; 1Phi. 2:25), ““kkẻẻ  cchhăănn”” (Ma. 

9:36; 25:32; 26:31; Mác 14:27; Gi. 10:12; 1Phi. 5:4); ““nnggưườờii  cchhăănn”” (Mác 

6:34; Gi. 10:2; 11[2 lần]; 14; 16); ““cchhăănn  ggiiữữ”” (Khải. 7:17), ““mmấấyy  kkẻẻ  

cchhăănn”” (Lu. 2:8), ““bbọọnn  cchhăănn  cchhiiêênn”” (Lu. 2:15, 18, 20), ““kkẻẻ  ccooii  ssóócc”” (Công. 

20:28), ““cchhăănn  bbầầyy”” (1Phi. 5:2), ““nnggưườờii  cchhăănn  cchhiiêênn”” (Giu. 12), ““mmụụcc  ssưư”” 

(Êph. 4:11). 

  Tuy nhiên, Êph. 4:11 là lần duy nhất từ liệu này được sử dụng để nói 

về vai trò nhà lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh của người Mục Sư: 

““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  

kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư””    

  (Êph. 4:11) 

Ý nghĩa của từ liệu này là “người chăn bầy” (poimen, danh từ) dầu rằng trong 

Êph. 4:11 được dịch nghĩa một cách tổng quát là “Mục Sư” (là một từ liệu Hy 

Lạp chỉ về “người chăn bầy”). Hình thái động từ của poimen là poimaino, xuất 

hiện khoảng hơn 10 lần trong Kinh Thánh Tân Ước. “Poimaino” hàm nghĩa 

“chăn bầy”, “thực hiện các phận sự của người chăn bầy”. Từ liệu này cũng 

được dùng 2 lần để nói về công việc lãnh đạo của người Mục Sư trong Hội 

Thánh (Công. 20:28; 1Phi. 5:2). 
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 1. Ý Nghĩa Căn Bản Của Chức Danh “Mục Sư” 

  Theo cách dùng của từ liệu chỉ về người Mục Sư, ý tưởng nổi bật là 

về sự hướng dẫn và bảo vệ bầy chiên chứ không phải là cai trị. Khái niệm 

“người chăn bầy” ở Phalêtin nói về người hướng dẫn, dắt dẫn từ phía 

trước chứ không phải là thúc đẩy từ phía sau.  

  (1) Về vị trí, Mục Sư (poimen, danh từ) đứng ở vị trí người lãnh 

đạo, bảo vệ và cung cấp với lòng yêu thương, thái độ hạ mình, và ý 

chí hy sinh: 

    Gi. 10:11-15 

““
1111

TTaa  llàà  nnggưườờii  cchhăănn  hhiiềềnn  llàànnhh;;  nnggưườờii  cchhăănn  hhiiềềnn  llàànnhh  vvìì  cchhiiêênn  

mmììnnhh  pphhóó  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh..  
1122

KKẻẻ  cchhăănn  tthhuuêê  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  

cchhăănn,,  vvàà  cchhiiêênn  kkhhôônngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  nnóó,,  nnếếuu  tthhấấyy  mmuuôônngg  ssóóii  

đđếếnn,,  tthhìì  nnóó  bbỏỏ  cchhiiêênn  cchhạạyy  ttrrốốnn;;  mmuuôônngg  ssóóii  ccưướớpp  llấấyy  cchhiiêênn  vvàà  

llààmm  cchhoo  ttảảnn  llạạcc..  
1133
ẤẤyy  vvìì  nnóó  llàà  kkẻẻ  cchhăănn  tthhuuêê,,  cchhẳẳnngg  lloo  llắắnngg  cchhii  

đđếếnn  cchhiiêênn..  
1144

TTaa  llàà  nnggưườờii  cchhăănn  hhiiềềnn  llàànnhh,,  TTaa  qquueenn  cchhiiêênn  TTaa,,  vvàà  

cchhiiêênn  TTaa  qquueenn  TTaa,,  
1155

ccũũnngg  nnhhưư  CChhaa  bbiiếếtt  TTaa,,  vvàà  TTaa  bbiiếếtt  CChhaa  vvậậyy;;  

TTaa  vvìì  cchhiiêênn  TTaa  pphhóó  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh””  

    Êph. 4:11-12 

““
1111
ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  

TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  

MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122
đđểể  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  

vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” 

  (2) Về chức năng, công việc của người Mục Sư là chăm 

nuôi, chăn dắt (poimaino, động từ): 

    Gi. 21:16 

““NNggààii  llạạii  pphháánn  llầầnn  tthhứứ  hhaaii  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  

GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  yyêêuu  TTaa  cchhăănngg??  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  

pphhảảii,,  CChhúúaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  yyêêuu  CChhúúaa..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  

rrằằnngg::  HHããyy  cchhăănn  cchhiiêênn  TTaa””  

    Công. 20:28 

““AAnnhh  eemm  hhããyy  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh,,  vvàà  lluuôônn  ccảả  bbầầyy  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  

đđãã  llậậpp  aannhh  eemm  llààmm  kkẻẻ  ccooii  ssóócc,,  đđểể  cchhăănn  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  NNggààii  đđãã  mmuuaa  bbằằnngg  cchhíínnhh  hhuuyyếếtt  mmììnnhh””  

    1Phi. 5:2-3 

““
22
HHããyy  cchhăănn  bbầầyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  aannhh  eemm;;  

llààmm  vviiệệcc  đđóó  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  éépp  ttììnnhh,,  bbèènn  llàà  bbởởii  vvuuii  llòònngg,,  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  vvìì  llợợii  ddơơ  bbẩẩnn,,  bbèènn  llàà  hhếếtt  llòònngg  mmàà  llààmm,,  
33
cchhẳẳnngg  pphhảảii  qquuảảnn  ttrrịị  

pphhầầnn  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  cchhiiaa  cchhoo  aannhh  eemm,,  ssoonngg  đđểể  llààmm  ggưươơnngg  ttốốtt  cchhoo  

ccảả  bbầầyy””  

    Giu. 1:12 

““NNhhữữnngg  kkẻẻ  đđóó  llàà  ddấấuu  vvíítt  ttrroonngg  đđáámm  ttiiệệcc  aannhh  eemm,,  nnhhưư  nnggưườờii  

cchhăănn  cchhiiêênn  cchhỉỉ  ttưưởởnngg  nnuuôôii  mmììnnhh  cchhoo  nnoo  nnêê,,  kkhhôônngg  lloo  ssợợ  ggìì;;  nnhhưư  
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đđáámm  mmââyy  kkhhôônngg  nnưướớcc,,  tthheeoo  ggiióó  đđưưaa  đđii  đđââyy  đđóó,,  nnhhưư  ccââyy  ttàànn  mmùùaa  

tthhuu,,  kkhhôônngg  ccóó  ttrrááii,,  hhaaii  llầầnn  cchhếếtt,,  ttrrốốcc  llêênn  bbựựtt  rrễễ””  

    Khải. 7:17 

““VVìì  CChhiiêênn  CCoonn  ởở  ggiiữữaa  NNggôôii  ssẽẽ  cchhăănn  ggiiữữ  vvàà  đđưưaa  cchhúúnngg  đđếếnn  

nnhhữữnngg  ssuuốốii  nnưướớcc  ssốốnngg;;  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  llaauu  hhếếtt  nnưướớcc  mmắắtt  nnơơii  

mmắắtt  cchhúúnngg””  

 

 2. Các Đặc Điểm Của Chức Danh “Mục Sư” 

Sứ Đồ Phaolô dùng các từ liệu “Trưởng Lão” (presbuteros), “Giám 

Mục” (episkopos), và “Mục Sư” (poimen) để chỉ về cùng một nhóm 

người. Các từ liệu ấy có vẻ như rất đồng nghĩa với nhau. Những 

người này… 

  (1) Phải được phong lập: 

    Công. 14:23 

““KKhhii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ  kkhhiiếếnn  llựựaa  cchhọọnn  nnhhữữnngg  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  

mmỗỗii  HHộộii  TThháánnhh,,  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  kkiiêênngg  ăănn  xxoonngg,,  tthhìì  ddâânngg  

ccáácc  nnggưườờii  đđóó  cchhoo  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  mmììnnhh  đđãã  ttiinn  đđếếnn””  

    Tít 1:5-9 

““
55
TTaa  đđãã  đđểể  ccoonn  ởở  llạạii  CCơơrrếếtt  đđặặnngg  ssắắpp  đđặặtt  mmọọii  vviiệệcc  cchhưưaa  

tthhuu  xxếếpp,,  vvàà  tthheeoo  nnhhưư  ttaa  đđãã  rrăănn  bbảảoo  cchhoo  ccoonn  mmàà  llậậpp  nnhhữữnngg  

TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  mmỗỗii  tthhàànnhh..  
66
MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  vvòònngg  

TTrrưưởởnngg  LLããoo  đđóó  pphhảảii  cchhoo  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc..  CChhẳẳnngg  

nnêênn  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  ggiiậậnn  ddữữ,,  nngghhiiềềnn  rrưượợuu,,  hhuunngg  ttàànn,,  tthhaamm  llợợii;;  
88
nnhhưưnngg  pphhảảii  hhaayy  ttiiếếpp  đđããii  kkhháácchh,,  bbạạnn  vvớớii  nnggưườờii  hhiiềềnn,,  kkhhôônn  

nnggooaann,,  ccôônngg  bbììnnhh,,  tthháánnhh  ssạạcchh,,  ttiiếếtt  đđộộ,,  
99
hhằằnngg  ggiiữữ  đđạạoo  tthhậậtt  

yy  nnhhưư  đđãã  nngghhee  ddạạyy,,  hhầầuu  cchhoo  ccóó  tthhểể  tthheeoo  ĐĐạạoo  LLàànnhh  mmàà  

kkhhuuyyêênn  ddỗỗ  nnggưườờii  ttaa  vvàà  bbáácc  bbẻẻ  llạạii  kkẻẻ  cchhốốnngg  ttrrảả”” 

  (2) Để trông nom Hội Thánh: 

    Công. 15:1-29 

““
22
NNhhâânn  đđóó,,  ccóó  ssựự  kkhháácc  ýý  vvàà  ccuuộộcc  ccããii  llẽẽ  ddữữ  ddộộii  ggiiữữaa  

PPhhaaoollôô  vvàà  BBaannaabbaa  vvớớii  mmấấyy  nnggưườờii  đđóó,,  nnggưườờii  ttaa  nnhhứứtt  đđịịnnhh  

PPhhaaoollôô  vvàà  BBaannaabbaa  vvớớii  mmấấyy  nnggưườờii  ttrroonngg  bbọọnn  kkiiaa  đđii  llêênn  

tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm,,  đđếếnn  ccúúnngg  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  

đđặặnngg  hhỏỏii  vvềề  vviiệệcc  nnầầyy……  
44
VVừừaa  ttớớii  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm,,  đđưượợcc  

HHộộii  TThháánnhh,,  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttiiếếpp  rrưướớcc,,  rrồồii  tthhuuậậtt  

llạạii  mmọọii  đđiiềềuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ccậậyy  mmììnnhh  llààmm……..  
66
CCáácc  SSứứ  

ĐĐồồ  vvàà  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  bbèènn  hhọọpp  llạạii  đđểể  xxeemm  xxéétt  vvềề  ccáácc  vviiệệcc  

đđóó……  
2222

KKếế  đđóó,,  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ccùùnngg  ccảả  HHộộii  

TThháánnhh  bbèènn  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  ssaaii  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  cchhọọnn  ởở  

nnơơii  mmììnnhh  đđii  vvớớii  PPhhaaoollôô  vvàà  BBaannaabbaa  đđếếnn  tthhàànnhh  AAnnttiiốốtt……””  

    Công. 16:4 

““HHễễ  gghhéé  qquuaa  tthhàànnhh  nnààoo,,  hhaaii  nnggưườờii  ccũũnngg  ddặặnn  bbiiểểuu  pphhảảii  
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ggiiữữ  mmấấyy  llềề  lluuậậtt  mmàà  SSứứ  ĐĐồồ  vvàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttạạii  tthhàànnhh  

GGiiêêrruussaalleemm  đđãã  llậậpp  rraa””  

    Công. 20:17 

““BBấấyy  ggiiờờ,,  PPhhaaoollôô  ssaaii  nnggưườờii  ởở  tthhàànnhh  MMiillêê  đđii  ttớớii  tthhàànnhh  

ÊÊpphhêêssôô,,  mmờờii  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh  đđếếnn””  

    Công. 20:28-32 

““
2288

AAnnhh  eemm  hhããyy  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  vvàà  lluuôônn  ccảả  bbầầyy  mmàà  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  llậậpp  aannhh  eemm  llààmm  kkẻẻ  ccooii  ssóócc,,  đđểể  cchhăănn  HHộộii  

TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  NNggààii  đđãã  mmuuaa  bbằằnngg  cchhíínnhh  

hhuuyyếếtt  mmììnnhh..  
2299

CCòònn  ttôôii  bbiiếếtt  rrằằnngg  ssaauu  kkhhii  ttôôii  đđii,,  ssẽẽ  ccóó  mmuuôônn  

ssóóii  ddữữ  ttợợnn  xxeenn  vvààoo  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm,,  cchhẳẳnngg  ttiiếếcc  bbầầyy  

đđââuu;;  
3300

llạạii  ggiiữữaa  aannhh  eemm  ccũũnngg  ssẽẽ  ccóó  nnhhữữnngg  nnggưườờii  nnóóii  llờờii  

hhuunngg  áácc  ddấấyy  llêênn,,  rráánngg  ssứứcc  ddỗỗ  mmôônn  đđồồ  tthheeoo  hhọọ..  
3311

VVậậyy,,  hhããyy  

ttỉỉnnhh  tthhứứcc,,  nnhhớớ  llạạii  rrằằnngg  ttrroonngg  vvòònngg  bbaa  nnăămm  hhằằnngg  đđêêmm  vvàà  

nnggààyy,,  ttôôii  hhằằnngg  cchhảảyy  nnưướớcc  mmắắtt  rraa  mmàà  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  cchhoo  mmọọii  

nnggưườờii  lluuôônn..  
3322

BBââyy  ggiiờờ,,  ttôôii  ggiiaaoo  pphhóó  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  vvàà  cchhoo  ĐĐạạoo  ccủủaa  NNggààii,,  llàà  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  ĐĐấấnngg  ccóó  tthhểể  

ggââyy  ddựựnngg,,  vvàà  bbaann  ggiiaa  ttààii  cchhoo  aannhh  eemm  cchhuunngg  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  nnêênn  tthháánnhh””  

    Công. 21:18 

““BBữữaa  ssaauu,,  PPhhaaoollôô  đđii  vvớớii  cchhúúnngg  ttaa  ttớớii  nnhhàà  GGiiaaccơơ,,  ccóó  hhếếtt  

tthhảảyy  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  nnhhóómm  hhọọpp  ttạạii  đđóó””  

    1Ti. 5:17-19 

““
1177

CCáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  kkhhééoo  ccaaii  ttrrịị  HHộộii  TThháánnhh  tthhìì  mmììnnhh  pphhảảii  

kkíínnhh  ttrrọọnngg  bbộộii  pphhầầnn,,  nnhhứứtt  llàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  cchhịịuu  cchhứứcc  rraaoo  

ggiiảảnngg  vvàà  ddạạyy  ddỗỗ..  
1188

VVìì  KKiinnhh  TThháánnhh  rrằằnngg::  NNggưươơii  cchhớớ  kkhhớớpp  

mmiiệệnngg  ccoonn  bbòò  đđưươơnngg  đđạạpp  llúúaa;;  vvàà  nnggưườờii  llààmm  ccôônngg  tthhìì  đđáánngg  

đđưượợcc  ttiiềềnn  ccôônngg  mmììnnhh..  
1199
ĐĐừừnngg  cchhấấpp  mmộộtt  ccááii  đđơơnn  nnààoo  kkiiệệnn  

mmộộtt  TTrrưưởởnngg  LLããoo  mmàà  kkhhôônngg  ccóó  hhaaii  hhaayy  bbaa  nnggưườờii  llààmm  

cchhứứnngg””  

    1Phi. 5:1-5 

““
11
TTôôii  ggởởii  llờờii  kkhhuuyyêênn  nnhhủủ  nnầầyy  cchhoo  ccáácc  bbậậcc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  

ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ttôôii  đđââyy  ccũũnngg  llàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  nnhhưư  hhọọ,,  llàà  

nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  ssựự  đđaauu  đđớớnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  ccũũnngg  

ccóó  pphhầầnn  vvềề  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa::  
22
HHããyy  cchhăănn  bbầầyy  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  aannhh  eemm;;  llààmm  vviiệệcc  đđóó  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  éépp  ttììnnhh,,  bbèènn  llàà  bbởởii  vvuuii  llòònngg,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  vvìì  

llợợii  ddơơ  bbẩẩnn,,  bbèènn  llàà  hhếếtt  llòònngg  mmàà  llààmm,,  
33
cchhẳẳnngg  pphhảảii  qquuảảnn  ttrrịị  

pphhầầnn  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  cchhiiaa  cchhoo  aannhh  eemm,,  ssoonngg  đđểể  llààmm  ggưươơnngg  

ttốốtt  cchhoo  ccảả  bbầầyy..  
44
KKhhii  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu  ccáácc  kkẻẻ  cchhăănn  cchhiiêênn  hhiiệệnn  

rraa,,  aannhh  eemm  ssẽẽ  đđưượợcc  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhẳẳnngg  hhềề  

ttàànn  hhééoo..  
55
CCũũnngg  kkhhuuyyêênn  bbọọnn  ttrrẻẻ  ttuuổổii,,  hhããyy  pphhụụcc  tthheeoo  ccáácc  
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TTrrưưởởnngg  LLããoo..  HHếếtt  tthhảảyy  đđốốii  đđããii  vvớớii  nnhhaauu  pphhảảii  ttrraanngg  ssứứcc  

bbằằnngg  ssựự  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhốốnngg  ccựự  kkẻẻ  

kkiiêêuu  nnggạạoo,,  mmàà  bbaann  ơơnn  cchhoo  kkẻẻ  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg””  

  (3) Sống nêu gương sáng, dạy dỗ cho Hội Thánh: 

    1Ti. 4:11-16 

““
1111

KKììaa  llàà  đđiiềềuu  ccoonn  pphhảảii  rraaoo  ttrruuyyềềnn  vvàà  ddạạyy  ddỗỗ..  
1122

CChhớớ  đđểể  

nnggưườờii  ttaa  kkhhiinnhh  ccoonn  vvìì  ttrrẻẻ  ttuuổổii;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  llấấyy  llờờii  nnóóii,,  nnếếtt  

llààmm,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ssựự    ttiinnhh  ssạạcchh  mmàà  llààmm  

ggưươơnngg  cchhoo  ccáácc  ttíínn  đđồồ..  
1133

HHããyy  cchhăămm  cchhỉỉ  đđọọcc  ssáácchh,,  kkhhuuyyêênn  

bbảảoo,,  ddạạyy  ddỗỗ,,  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  ttaa  đđếếnn..  
1144
ĐĐừừnngg  bbỏỏ  qquuêênn  ơơnn  

bbaann  ttrroonngg  llòònngg  ccoonn,,  llàà  ơơnn  bbởởii  llờờii  ttiiêênn  ttrrii,,  nnhhâânn  HHộộii  

TTrrưưởởnngg  LLããoo  đđặặtt  ttaayy  mmàà  đđãã  bbaann  cchhoo  ccoonn  vvậậyy..  
1155

HHããyy  ssăănn  

ssóócc  cchhuuyyêênn  lloo  nnhhữữnngg  vviiệệcc  đđóó,,  hhầầuu  cchhoo  tthhiiêênn  hhạạ  tthhấấyy  ssựự  ttấấnn  

ttớớii  ccủủaa  ccoonn..  
1166

HHããyy  ggiiữữ  cchhíínnhh  mmììnnhh  ccoonn  vvàà  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  ccủủaa  

ccoonn;;  pphhảảii  bbềềnn  đđỗỗ  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  đđóó,,  vvìì  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  tthhìì  ccoonn  

vvàà  kkẻẻ  nngghhee  ccoonn  ssẽẽ  đđưượợcc  ccứứuu””  

    Gia. 5:14-15 

““
1144

TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  aaii  đđaauu  ốốmm  cchhăănngg??  HHããyy  mmờờii  ccáácc  

TTrrưưởởnngg  LLããoo  HHộộii  TThháánnhh  đđếếnn,,  ssaauu  kkhhii  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  xxứứcc  

ddầầuu  cchhoo  nnggưườờii  bbịịnnhh  đđooạạnn,,  tthhìì  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  hhããyy  ccầầuu  

nngguuyyệệnn  cchhoo  nnggưườờii..  
1155

SSựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ssẽẽ  ccứứuu  kkẻẻ  

bbịịnnhh,,  CChhúúaa  ssẽẽ  đđỡỡ  kkẻẻ  ấấyy  ddậậyy;;  nnếếuu  kkẻẻ  bbịịnnhh  ccóó  pphhạạmm  ttộộii,,  

ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhaa”” 

 

 

 

 

 

(Tr. 20) 

 

1. Theo Cách Hiểu “Dân Chủ” 

Ngày nay, nhiều khi vị trí của người Mục Sư trong Hội Thánh không còn 

được hiểu đúng theo lời dạy của Kinh Thánh. Ảnh hưởng thế tục đối với 

Hội Thánh đã khiến cho vị trí hợp Kinh Thánh của người Mục Sư ít nhiều 

bị méo mó: 

Hệ lãnh đạo trong Hội Thánh ngày nay chủ yếu dựa vào Ban Điều Hành 

(do hội chúng chọn) và Mục Sư (do Ban Điều Hành chọn hoặc hội chúng 

chọn). Ban Điều Hành chịu trách nhiệm trước hội chúng, hội chúng chịu 

trách nhiệm trước Mục Sư, Mục Sư chịu trách nhiệm trước Ban Điều 

Hành. Mỗi bộ phận trong hệ lãnh đạo của Hội Thánh đều phải có trách 

nhiệm trực tiếp trước một thành phần nhất định nào đó. Mỗi người trong 

hệ lãnh đạo đều được chọn lựa. Ngày nay, phần lớn các Hội Thánh Địa 
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Phương đều có vẻ hài lòng khi xây dựng được một cơ chế lãnh đạo theo 

mô hình này, và phần đông đều xem cơ chế lãnh đạo của Hội Thánh như 

thế là “dân chủ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thế nhưng, Hội Thánh là Hội Thánh theo Kinh Thánh; vì vậy, một câu 

hỏi cần phải được nêu lên là “Liệu những gì đã được Đức Chúa Trời khải 

thị trong Kinh Thánh Tân Ước có phải là nhằm xây dựng một mô hình 

„dân chủ‟ như thế hay không?” 

 

 2. Theo Cách Hiểu “Chức Năng” 

Vì trọng tâm của sự phân tích ở đây là để nhận diện vị trí hợp Kinh Thánh 

của người Mục Sư, chúng ta cần phải trở lại với Êph. 4:11… 

““ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  

kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư””    

Nhiều người cho rằng vai trò Mục Sư và vai trò Giáo Sư được buộc làm 

một với nhau trong phân đoạn Kinh Thánh này (Êph. 4:11, ““MMụụcc  SSưư  vvàà  

GGiiááoo  SSưư””)),, và điều đáng nên lưu ý là, đây là lần duy nhất từ liệu “Mục 

Sư” được sử dụng trong Kinh Thánh Tân Ước1.   

Như vậy, Mục Sư được chỉ định vào vị trí  Người Chăn Bầy và là Giáo Sư 

                                                 

1
 Thật ra, một cách hiểu như thế cũng có cơ sở Kinh Thánh. Tuy nhiên, vai trò Giáo Sư được Kinh Thánh đề cập nhiều lần hơn là vai trò Mục 

Sư, và  Kinh Thánh tỏ cho thấy rằng Giáo Sư là những người có ơn giảng dạy: “Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhứt là Sứ Đồ, thứ 
nhì là Đấng Tiên Tri, thứ ba là Thầy Giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (1Cô. 12:28) 
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của hội chúng. Vì thế, căn cứ vào sự dạy dỗ của Êph. 4:11 và 1Cô. 12:28, 

nhiều người thích biểu diễn cơ chế lãnh đạo trong Hội Thánh theo ân tứ 

thuộc linh dựa trên mô hình sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Cách Hiểu Được Soạn Giả Đề Nghị 

Dầu cơ chế lãnh đạo trong Hội Thánh có theo mô hình nào thì vẫn có một 

câu hỏi then chốt cần phải được trả lời: Người Mục Sư có vị trí  như thế 

nào trong Hội Thánh? Nói cách khác: Người Mục Sư đứng ở đâu trong sự 

tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời? Ân tứ thuộc linh được ban cho 

từng tín hữu thật của Đức Chúa Jêsus (1Cô. 12:7) nhưng Đức Chúa Trời 

““cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  CChhúúaa  ssựự  llooạạnn  llạạcc,,  bbèènn  llàà  CChhúúaa  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh”” (1Cô. 14:33), 

Hội Thánh của các thánh đồ phải có sự coi sóc chung của các nhà lãnh 

đạo thuộc linh dưới sự dắt dẫn của Đức Chúa Trời, bảo đảm được rằng 

mọi sự đều hợp nguyên tắc Kinh Thánh. Câu trả lời cần phải được căn cứ 

chặt chẽ theo các sự dạy dỗ Kinh Thánh… 

Theo Kinh Thánh, có vẻ Mục Sư là Trưởng Lão chịu chức giảng dạy 

trong Hội Thánh, và vai trò giảng dạy của người Mục Sư trong Hội Thánh 

là vai trò người chăn bầy theo sự xức dầu và trong sự dắt dẫn của Đức 

Chúa Jêsus… 

(Hê. 13:20) 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbììnnhh  aann,,  llàà  ĐĐấấnngg  bbởởii  hhuuyyếếtt  ggiiaaoo  ưướớcc  đđờờii  đđờờii  mmàà  đđeemm  

ĐĐấấnngg  CChhăănn  CChhiiêênn  LLớớnn  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttaa  rraa  kkhhỏỏii  ttừừ  ttrroonngg  kkẻẻ  

cchhếếtt””  

  (Gi. 21:15-17) 
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““
1155

KKhhii  ăănn  rrồồii,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  ccùùnngg  SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  rrằằnngg::  HHỡỡii  

SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  yyêêuu  TTaa  hhơơnn  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnầầyy  cchhăănngg??  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  

rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  pphhảảii,,  CChhúúaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  yyêêuu  CChhúúaa..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  cchhăănn  nnhhữữnngg  cchhiiêênn  ccoonn  TTaa,,  
1166

NNggààii  llạạii  pphháánn  llầầnn  tthhứứ  hhaaii  

ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  yyêêuu  TTaa  cchhăănngg??  PPhhiieerrơơ  

tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  pphhảảii,,  CChhúúaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  yyêêuu  CChhúúaa..  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

pphháánn  rrằằnngg::  hhããyy  cchhăănn  cchhiiêênn  TTaa..  
1177

NNggààii  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  đđếếnn  llầầnn  tthhứứ  bbaa  

rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  yyêêuu  TTaa  cchhăănngg??  PPhhiieerrơơ  bbuuồồnn  rrầầuu  vvìì  

NNggààii  pphháánn  ccùùnngg  mmììnnhh  đđếếnn  bbaa  llầầnn::  NNggưươơii  yyêêuu  TTaa  cchhăănngg??  NNggưườờii  bbèènn  tthhưưaa  

rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  CChhúúaa  bbiiếếtt  hhếếtt  mmọọii  vviiệệcc;;  CChhúúaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  yyêêuu  CChhúúaa!!  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  cchhăănn  cchhiiêênn  TTaa””  

  (Công. 20:28) 

““AAnnhh  eemm  hhããyy  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  vvàà  lluuôônn  ccảả  bbầầyy  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  llậậpp  aannhh  

eemm  llààmm  kkẻẻ  ccooii  ssóócc,,  đđểể  cchhăănn  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  NNggààii  đđãã  

mmuuaa  bbằằnngg  cchhíínnhh  hhuuyyếếtt  mmììnnhh”” 

  (Êph. 4:11-12) 

““
1111
ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  

kkhháácc  llààmm  TThhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  
1122
đđểể  

ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  

TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” 

  (1Phi. 5:1-4) 
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““
11
TTôôii  ggởởii  llờờii  kkhhuuyyêênn  nnhhủủ  nnầầyy  cchhoo  ccáácc  bbậậcc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ttôôii  

đđââyy  ccũũnngg  llàà  TTrrưưởởnngg  LLããoo  nnhhưư  hhọọ,,  llàà  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  ssựự  đđaauu  đđớớnn  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  ccũũnngg  ccóó  pphhầầnn  vvềề  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa::  
22
HHããyy  cchhăănn  bbầầyy  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ggiiaaoo  pphhóó  cchhoo  aannhh  eemm;;  llààmm  vviiệệcc  đđóó  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  

éépp  ttììnnhh,,  bbèènn  llàà  bbởởii  vvuuii  llòònngg,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  vvìì  llợợii  ddơơ  bbẩẩnn,,  bbèènn  llàà  hhếếtt  llòònngg  mmàà  

llààmm,,  
33
cchhẳẳnngg  pphhảảii  qquuảảnn  ttrrịị  pphhầầnn  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  cchhiiaa  cchhoo  aannhh  eemm,,  ssoonngg  đđểể  llààmm  

ggưươơnngg  ttốốtt  cchhoo  ccảả  bbầầyy..  
44
KKhhii  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu  ccáácc  kkẻẻ  cchhăănn  cchhiiêênn  hhiiệệnn  rraa,,  aannhh  

eemm  ssẽẽ  đđưượợcc  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhẳẳnngg  hhềề  ttàànn  hhééoo”” 

  (1Ti. 5:17) 

““CCáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  kkhhééoo  ccaaii  ttrrịị  HHộộii  TThháánnhh  tthhìì  mmììnnhh  pphhảảii  kkíínnhh  ttrrọọnngg  bbộộii  

pphhầầnn,,  nnhhứứtt  llàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  cchhịịuu  cchhứứcc  rraaoo  ggiiảảnngg  vvàà  ddạạyy  ddỗỗ””  

  (Hê. 13:17) 

““HHããyy  vvâânngg  llờờii  kkẻẻ  ddắắtt  ddẫẫnn  aannhh  eemm  vvàà  cchhịịuu  pphhụụcc  ccáácc  nnggưườờii  ấấyy,,  --  bbởởii  ccáácc  

nnggưườờii  ấấyy  ttỉỉnnhh  tthhứứcc  vvềề  lliinnhh  hhồồnn  aannhh  eemm,,  ddưườờnngg  nnhhưư  pphhảảii  kkhhaaii  ttrrììnnhh,,  --  hhầầuu  

cchhoo  ccáácc  nnggưườờii  ấấyy  llấấyy  llòònngg  vvuuii  mmừừnngg  mmàà  llààmm  xxoonngg  cchhứứcc  vvụụ  mmììnnhh,,  kkhhôônngg  

pphhàànn  nnàànn  cchhii,,  vvìì  ấấyy  cchhẳẳnngg  íícchh  llợợii  ggìì  cchhoo  aannhh  eemm””  

  

  

  

  

  

  
 


