
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
  ((Php. 1:1-2))  

““CChhếế  đđộộ  tthhầầnn  qquuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

ttrroonngg  vvàà  qquuaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ttooàànn  ddiiệệnn  vvàà  ttuuyyệệtt  đđốốii    

ttrrêênn  mmọọii  ttíínn  hhữữuu  tthhậậtt  vvàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  tthhiiếếtt  llậậpp    

ggiiaaii  ttrrậậtt  llããnnhh  đđạạoo  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh  NNggààii  ttừừ  ssơơ  kkỳỳ  HHộộii  TThháánnhh””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
““NNgguuyyềềnn  xxiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann    

bbaann  cchhoo  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,    

vvàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt!!”” 

(Php. 1:2) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    HHỆỆ  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  TTRROONNGG  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  (Php. 1:1)     

 ““PPhhaaoollôô  vvàà  TTiimmôôtthhêê,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ggởởii  

cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ởở  

tthhàànnhh  PPhhiillíípp,,  ccùùnngg  cchhoo  ccáácc  GGiiáámm  MMụụcc  vvàà  ccáácc  CChhấấpp  SSựự””  
 

 1. Lãnh Đạo Hội Thánh Là Lãnh Đạo Thần Quyền 
  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa……”” (C. 2b) 

   “Cha”: Gr. ppaatteerr 

  Chế độ thần quyền của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa 

Jêsus Christ là toàn diện và tuyệt đối trên mọi tín hữu thật. 
 

““NNhhưưnngg  hhễễ  aaii  đđãã  nnhhậậnn  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  bbaann  cchhoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  ttrrởở  nnêênn  

ccoonn  ccááii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  bbaann  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttiinn  ddaannhh  NNggààii”” (Gi. 

1:12) 

   Đức Chúa Trời là Cha của mọi tín hữu, và đây là một trong 

những điểm phân biệt căn bản  giữa người tin với người chưa 

tin. 

““HHããyy  xxeemm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  đđãã  ttỏỏ  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  

ddưườờnngg  nnààoo,,  mmàà  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  ccoonn  ccááii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii;;  vvàà  cchhúúnngg  ttaa  tthhậậtt  llàà  ccoonn  ccááii  NNggààii..  ẤẤyy  llàà  vvìì  đđóó  mmàà  tthhếế  ggiiaann  

cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  cchhúúnngg  ttaa,,  vvìì  hhọọ  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  bbiiếếtt  NNggààii”” (1Gi. 3:1) 

   Các tín hữu được nuôi giữ trong tình yêu thương vô lượng, vô 

biên của Đức Chúa Trời. 

““LLạạii  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccoonn  ccááii,,  tthhìì  ccũũnngg  llàà  kkẻẻ  kkếế  ttựự::  KKẻẻ  kkếế  ttựự  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  llàà  kkẻẻ  đđồồnngg  kkếế  ttựự  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmiiễễnn  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  

cchhịịuu  đđaauu  đđớớnn  vvớớii  NNggààii,,  hhầầuu  cchhoo  ccũũnngg  đđưượợcc  vviinnhh  hhiiểểnn  vvớớii  NNggààii”” 

(Rô. 8:17) 



 

   Các tín hữu được bảo đảm về cơ nghiệp đời đời của Đức 

Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 
  

 2.  Lãnh Đạo Hội Thánh Là Lãnh Đạo Thuộc Linh 
   ““PPhhaaoollôô  vvàà  TTiimmôôtthhêê,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt……”” (C. 1a) 

   “tôi tớ”: Gr. ddoouullooss 

  Danh xưng “tôi tớ” của các Sứ Đồ luôn hàm chứa thẩm quyền 

thuộc linh. 
 

  ““PPhhaaoollôô,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  đđưượợcc  ggọọii  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  

đđểể  rriiêênngg  rraa  đđặặnngg  ggiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Rô. 1:1) 

   “Tôi tớ” là người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài 

để giảng Tin Lành. 

  ““TThhếế  tthhìì,,  AAbbôôllôô  llàà  aaii,,  vvàà  PPhhaaoollôô  llàà  aaii??  ẤẤyy  llàà  kkẻẻ  ttôôii  ttớớ,,  mmàà  bbởởii  kkẻẻ  đđóó  

aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  ccậậyy,,  yy  tthheeoo  CChhúúaa  đđãã  bbaann  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii”” (1Cô. 3:5) 

   “Tôi tớ” là người thay mặt Đức Chúa Trời để nói cho người ta 

tin theo. 

  ““VVảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  rraaoo  ggiiảảnngg  cchhíínnhh  mmììnnhh  cchhúúnngg  ttôôii,,  nnhhưưnngg  rraaoo  

ggiiảảnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  CChhúúaa;;  vvàà  vvìì  ttììnnhh  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  xxưưnngg  mmììnnhh  llàà  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  aannhh  eemm”” (2Cô. 

4:5) 

   “Tôi tớ” có đầy đủ thẩm quyền thuộc linh trong Hội Thánh 

dầu rằng tự xem mình là người hầu việc theo ý chỉ (Gr. ddiiaa  

IIeessoouuss, “từ Jêsus”) của Đức Chúa Jêsus Christ (vì lòng kính 

mến Ngài). 
 

IIII..  TTHHẨẨMM  QQUUYYỀỀNN  LLÃÃNNHH  ĐĐẠẠOO  TTRROONNGG  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  (Php. 

1:2) 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  bbaann  cchhoo  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt!!””  
  



 

 1.  Thẩm Quyền Trên Hội Thánh Của Lãnh Đạo Hội Thánh 

Có Giai Trật Về Phạm Vi 
  ““GGởởii  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ởở  

tthhàànnhh  PPhhiillíípp,,  ccùùnngg  cchhoo  ccáácc  GGiiáámm  MMụụcc  vvàà  ccáácc  CChhấấpp  SSựự”” (Php. 

1:1b) 

Đức Chúa Trời thiết lập giai trật lãnh đạo của Hội Thánh Ngài từ 

sơ kỳ Hội Thánh. 
 

  ““VVảả,,  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  bbềềnn  llòònngg  ggiiữữ  llờờii  ddạạyy  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ……”” 

(Công. 2:42a) 

  ““
33
VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  cchhọọnn  ttrroonngg  bbọọnn  mmììnnhh  bbảảyy  nnggưườờii  ccóó  ddaannhh  ttốốtt,,  

đđầầyy  ddẫẫyy  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  ttrríí  kkhhôônn,,  rrồồii  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  vviiệệcc  nnầầyy  

cchhoo..  
44
CCòònn  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ccứứ  cchhuuyyêênn  lloo  vvềề  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  cchhứứcc  vvụụ  

ggiiảảnngg  đđạạoo”” (Công. 6:3, 4) 

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  llậậpp  ttrroonngg  HHộộii  tthháánnhh,,  tthhứứ  nnhhứứtt  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  tthhứứ  

nnhhìì  llàà  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii,,  tthhứứ  bbaa  llàà  TThhầầyy  GGiiááoo,,  kkếế  đđếếnn  kkẻẻ  llààmm  pphhéépp  llạạ,,  

rrồồii  kkẻẻ  đđưượợcc  ơơnn  cchhữữaa  bbịịnnhh,,  ccứứuu  ggiiúúpp,,  ccaaii  qquuảảnn,,  nnóóii  ccáácc  tthhứứ  ttiiếếnngg”” 

(1Cô. 12:28) 
 

 2. Thẩm Quyền Trên Hội Thánh Của Lãnh Đạo Hội Thánh 

Có Giới Hạn Về Tính Chất 
   ““NNgguuyyềềnn  xxiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  bbaann  cchhoo  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt!!”” (Php. 

1:2) 

    Dầu vậy, thẩm quyền lãnh đạo Hội Thánh luôn có tính giới hạn. 
 

  ““CCòònn  bbââyy  ggiiờờ,,  ccóó  pphhảảii  ttôôii  mmoonngg  nnggưườờii  ttaa  ưưnngg  cchhịịuu  ttôôii  hhaayy  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii??  HHaayy  llàà  ttôôii  mmuuốốnn  đđẹẹpp  llòònngg  llooààii  nnggưườờii  cchhăănngg??  VVíí  bbằằnngg  

ttôôii  ccòònn  llààmm  cchhoo  đđẹẹpp  llòònngg  nnggưườờii,,  tthhìì  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Gal. 1:10) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  


