
 

 
 

(Ma. 16:13-19) 
 

 
““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy    

nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  tthháánnhh,,  đđặặnngg    

ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 2:5) 
 

 

Sứ Đồ Phaolô cho biết rằng sự huyền nhiệm về Hội Thánh 
là ““llẽẽ  mmầầuu  nnhhiiệệmm  ttrroonngg  ccáácc  đđờờii  kkhháácc  cchhưưaa  ttừừnngg  đđưượợcc  pphháátt  

llộộ  cchhoo  ccoonn  ccááii  llooààii  nnggưườờii,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  TThháánnhh  

LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  cchhoo  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ  tthháánnhh  vvàà  TTiiêênn  TTrrii  ccủủaa  NNggààii”” 
(Êph. 3:5). Lẽ Thật về Hội Thánh đã được kín giấu cho 
đến lúc Đức Chúa Jêsus tuyên bố công khai về việc thiết 
lập Hội Thánh của Ngài trong tương lai (Ma. 16:18). Sau 
đó, Hội Thánh đã được đề cập đến như một thực thể hiện 
tại khi Sách Công Vụ Các Sứ Đồ cho biết rằng ““MMỗỗii  nnggààyy  

CChhúúaa  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu  tthhêêmm  vvààoo  HHộộii  TThháánnhh”” 
(Công. 2:47). Để có thể làm tròn phận sự thành viên trong 
Hội Thánh Địa Phương, chúng ta phải học biết giáo lý về 
Hội Thánh… Câu hỏi được nêu lên ở đây là “Theo sự 
nhìn nhận của Đức Chúa Trời, Hội Thánh là gì?” 
 
 

A. HỘI THÁNH THEO SỰ NHÌN NHẬN 
CỦA CHÚNG TA 

Chúng ta đã chịu ảnh hưởng của nhiều quan điểm và lề lối 
phi Kinh Thánh, thiếu lành mạnh đối với đời sống của Hội 
Thánh khiến cho nhiều khi Hội Thánh không còn trong 
sáng và hiệu quả theo sự kỳ vọng của Đức Chúa Trời. 
Chúng ta cần tìm hiểu lại Đức Chúa Jêsus kỳ vọng gì ở 
Hội Thánh của Ngài. 

Ngày nay có quá nhiều sự vỡ mộng trong lòng các tín hữu 
về Hội Thánh. Nhìn chung, chúng ta dễ nhận ra một tâm 
trạng “mệt mỏi về Hội Thánh, nhưng đồng thời vẫn biết 
khát khao về Đức Chúa Trời”. Sự thật là có cả những 

người không còn chút hy vọng nào về Hội Thánh và quả 
quyết rằng họ “sẽ không bao giờ trở lại với Hội Thánh”. 
Khi nói về nguyên nhân làm cho “chán” Hội Thánh, 
người ta có thể kể ra được rất nhiều nguyên nhân, và 
nguyên nhân nào trông cũng “có vẻ” xác đáng cả! Điều 
hiển nhiên không thể chối cãi là có nhiều sự bất mãn đối 
với Hội Thánh vì nhận thấy Hội Thánh thiếu xứng hiệp, 
thiếu hữu ích, và có vẻ lãng phí thời gian… 

Sự nhìn nhận về Hội Thánh khác nhau tùy nhận thức cá 
nhân. Có người nhìn nhận Hội Thánh theo quan điểm “cơ 
quan” với tính cấu trúc và hành chính cao; cho rằng Hội 
Thánh phải đủ tính bề thế để họ có thể đứng dưới tên của 
nó. Có người nhìn Hội Thánh theo quan điểm “cấp 
dưỡng”; xem Hội Thánh là nơi phải cung cấp cho được 
âm nhạc họ yêu và bài giảng họ thích. Có người nhìn nhận 
Hội Thánh theo quan điểm “học tập”; muốn Hội Thánh 
phải là một loại viện giáo dục_đào tạo với một loại hình 
giảng dạy không chỗ trách được… Nhìn chung có nhiều 
tín hữu trông có vẻ đã quên mất (hay chưa biết?) ý nghĩa 
và giá trị chân chính của Hội Thánh; do đó, họ không có 
được niềm vui và sự thỏa lòng khi đến với Hội Thánh 
khiến cho Hội Thánh, đối với họ, chỉ là một “nơi” mà họ 
có thể tùy tiện đến hoặc không đến chứ không phải là 
cộng đoàn mà họ phải kết ước gắn bó. 

B. HỘI THÁNH THEO SỰ NHÌN NHẬN 
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

Khi nghiên cứu từ liệu “Hội Thánh” trong Kinh Thánh, 
chúng ta sẽ khám phá được nhiều điều thú vị. Từ liệu “Hội 
Thánh” (Gk. “ekklesia”) chỉ được Đức Chúa Jêsus sử 
dụng vỏn vẹn có 3 lần (Ma. 16:18; 18:17[2 lần]), nhưng 
tổng số lần được các Trước Giả Tân Ước sử dụng lại lên 
đến 111 lần: Sứ Đồ Phaolô nhắc đến “Hội Thánh” 62 lần, 
Sứ Đồ Luca sử dụng từ liệu này 23 lần, Sứ Đồ Giăng sử 
dụng từ liệu ấy 20 lần trong Sách Khải Huyền, và các 
Trước Giả khác đã sử dụng từ liệu “Hội Thánh” 6 lần. 

I. Hội Thánh Là Một Cộng Đoàn 

Thứ nhất, chúng ta cần để ý rằng “Hội Thánh” nói về 
“con người” chứ không phải về “nơi chốn”. Hội Thánh 

là tập thể những người được Đức Chúa Trời gọi riêng 
ra cho Ngài. Trong Tiếng Hylạp, “Hội Thánh” là 
“ekklesia” với nghĩa nguyên thủy là một nhóm người 
được gọi ra riêng khỏi các công dân khác. Họ được gọi 
riêng ra để được hướng dẫn, dạy dỗ, và để thống nhất 
về những quyết định nào đó. Sau khi người của một 
“ekklesia” gặp riêng nhau rồi, họ trở về lại gia đình của 
mình, truyền đạt cho những người còn lại những điều 
họ đã thống nhất với nhau. Người của một “ekklesia” 
hành sự như sứ giả nhưng cũng đồng thời là hành giả 
cho các quyết định của cộng đồng (“ekklesia”) của họ. 

Đức Chúa Trời kính yêu của chúng ta cũng đã hành sự 
trong một vai trò tương tự. Đức Chúa Trời đã đến để 
giảng về và khởi sự cho sự trị vì yêu thương của Ngài 
ngay trên thế gian này. Đức Chúa Trời đã đến thế gian 
để kêu gọi nhân loại nhờ Ngài mà vùng dậy khỏi tội lỗi 
của họ. Ngài đã kêu gọi những người được lựa chọn ra 
khỏi quỉ quốc của tội lỗi dưới ách cai trị của quỉ vương 
Satan. Ngài đã kêu gọi Dân Ngài ra khỏi thảm trạng 
của họ, làm cho họ trở nên một cộng đoàn mới ngay 
giữa một xã hội cũ: 

““
1177

TTaa  ssẽẽ  bbảảoo  hhộộ  nnggưươơii  ggiiữữaa  ddâânn  nnầầyy  vvàà  ddâânn  nnggooạạii  llàà  

nnơơii  TTaa  ssaaii  nnggưươơii  đđếếnn,,  
1188
đđặặnngg  mmởở  mmắắtt  hhọọ,,  hhầầuu  cchhoo  hhọọ  ttừừ  

ttốốii  ttăămm  mmàà  qquuaa  ssáánngg  lláánngg,,  ttừừ  qquuyyềềnn  llựựcc  ccủủaa  qquuỉỉ  SSaattaann  

mmàà  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  cchhoo  hhọọ  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  nnơơii  TTaa  

đđưượợcc  ssựự  tthhaa  ttộộii,,  ccùùnngg  pphhầầnn  ggiiaa  ttààii  vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ”” 
(Công. 26:17-18). 

Đức Chúa Trời đã tập hợp Dân Ngài lại trong một thực 
thể gọi là Hội Thánh với sự thể hiện hữu hình của các 
Hội Thánh Địa Phương. Hội Thánh với các Hội Thánh 
Địa Phương của Đức Chúa Trời là một sự biểu hiện 
cho Vương Quốc Đức Chúa Trời là một thực thể thuộc 
linh còn mang tính vô hình trong hiện tại và sẽ là một 
thực thể thuộc linh có tính hữu hình trong tương lai. 
Hội Thánh là thực thể nói lên rằng Đức Chúa Trời 
đang trị vì…  

““
1199

DDưườờnngg  ấấyy,,  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  nnggooạạii,,  ccũũnngg  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  ởở  ttrrọọ  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  llàà  nnggưườờii  đđồồnngg  qquuốốcc  



 

vvớớii  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ,,  vvàà  llàà  nnggưườờii  nnhhàà  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
2200

AAnnhh  eemm  đđưượợcc  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  nnềềnn  ccủủaa  ccáácc  SSứứ  ĐĐồồ,,  ccùùnngg  

ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii,,  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  ĐĐáá  GGóócc  

NNhhàà,,  
2211

ccảả  CCááii  NNhhàà  đđãã  ddựựnngg  llêênn  ttrrêênn  ĐĐáá  đđóó,,  ssắắpp  đđặặtt  

ccáácchh  hhẳẳnn  hhooii,,  đđểể  llààmm  nnêênn  mmộộtt  ĐĐềềnn  TThhờờ  TThháánnhh  ttrroonngg  

CChhúúaa..  
2222
ẤẤyy,,  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  đđưượợcc  ddựự  pphhầầnn  

vvààoo  NNhhàà  đđóó,,  đđặặnngg  ttrrởở  nnêênn  NNhhàà  ỞỞ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ttrroonngg  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 2:19-22). 

Hội Thánh là thực thể nói lên rằng Vương Quốc Đức 
Chúa Trời đang thực hữu… Tiếng nói của sự kêu gọi, 
của sự ăn năn, của sự tha thứ, của sự đầu phục Đức 
Chúa Trời phải được nghe từ Hội Thánh của Đức 
Chúa Trời: 

““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii;;  

hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  pphhảảii  

bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  

ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii”” (Ma. 16:19). 

II. Hội Thánh Thuộc Về Duy Nhất Đức Chúa Trời  

Thứ hai, Đức Chúa Jêsus phán cho biết rằng Hội 
Thánh là thuộc về Ngài và Ma. 16:18 là nơi đầu tiên 
mà lẽ thật ấy được khải thị:  

““CCòònn  TTaa,,  TTaa  bbảảoo  nnggưươơii  rrằằnngg::  NNggưươơii  llàà  PPhhiieerrơơ,,  TTaa  ssẽẽ  

llậậpp  HHộộii  TThháánnhh  TTaa  ttrrêênn  đđáá  nnầầyy,,  ccáácc  ccửửaa  ÂÂmm  PPhhủủ  cchhẳẳnngg  

tthhắắnngg  đđưượợcc  HHộộii  đđóó””    

Đây là lời phán về một lẽ thật gây ngạc nhiên. Đức 
Chúa Jêsus tỏ cho biết Hội Thánh của Ngài là một thực 
thể bất bại trước mọi đối thủ bất kỳ! ““CCáácc  ccửửaa  ÂÂmm  

PPhhủủ”” không thể thủ thắng được trước Hội Thánh của 
Đức Chúa Trời! Quyền lực hung hãn của mọi thế lực 
thù địch không chận đứng được bước tiến của Hội 
Thánh vì Hội Thánh là ““HHộộii  TThháánnhh  TTaa”” – Hội Thánh 
của chính Đức Chúa Trời hằng sống! Lẽ thật ấy đã 
được Sứ Đồ Phaolô nhắc lại: 

““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”” (Công. 20:28). 

Phận sự của chúng ta đối với Hội Thánh là trọng đại; 
và, theo sự định mạng của Đức Chúa Trời, nghĩa vụ 
của Ngài đối với Hội Thánh là một nghĩa vụ nghiêm 
túc. Vì Hội Thánh là của chính Đức Chúa Trời nên 
Đức Chúa Jêsus chẳng những công bố chủ quyền Ngài 
trên Hội Thánh mà Ngài cũng còn bày tỏ cho thấy sự 
hy sinh tận tụy của Ngài đối với Hội Thánh nữa: 

““
2255
……  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  yyêêuu  HHộộii  TThháánnhh,,  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  

vvìì  HHộộii  TThháánnhh,,  
2266
đđểể  kkhhiiếếnn  HHộộii  nnêênn  tthháánnhh  ssaauu  kkhhii  llấấyy  

nnưướớcc  rrửửaa  vvàà  ddùùnngg  ĐĐạạoo  llààmm  cchhoo  HHộộii  ttiinnhh  ssạạcchh,,  
2277
đđặặnngg  

ttỏỏ  rraa  HHộộii  TThháánnhh  đđầầyy  vviinnhh  hhiiểểnn,,  kkhhôônngg  vvếếtt,,  kkhhôônngg  nnhhăănn,,  

kkhhôônngg  cchhii  ggiiốốnngg  nnhhưư  vvậậyy,,  nnhhưưnngg  tthháánnhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  

ttrráácchh  đđưượợcc  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii”” (Êph. 5:25-27). 

III. Đức Chúa Trời Lãnh Đạo Hội Thánh  

Lẽ Thật thứ ba về Hội Thánh được bày tỏ qua sự dạy 
dỗ của Sứ Đồ Phaolô về quyền Nguyên Thủ của Đức 
Chúa Jêsus đối với Hội Thánh: 

““ẤẤyy  ccũũnngg  cchhíínnhh  NNggààii  llàà  ĐĐầầuu  ccủủaa  TThhâânn  TThhểể,,  ttứứcc  llàà  ĐĐầầuu  

HHộộii  TThháánnhh..  NNggààii  llàà  bbaann  đđầầuu,,  ssaannhh  ttrrưướớcc  nnhhứứtt  ttừừ  ttrroonngg  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhếếtt,,  hhầầuu  cchhoo  ttrroonngg  mmọọii  vvậậtt,,  NNggààii  đđứứnngg  đđầầuu  

hhàànngg”” (Côl. 1:18). 

““
2222

NNggààii  đđãã  bbắắtt  mmuuôônn  vvậậtt  pphhụụcc  ddưướớii  cchhâânn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  

vvàà  bbaann  cchhoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  llààmm  ĐĐầầuu  HHộộii  TThháánnhh,,  
2233

HHộộii  

TThháánnhh  llàà  TThhâânn  TThhểể  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttứứcc  llàà  ssựự  đđầầyy  đđủủ  

ccủủaa  ĐĐấấnngg  ggồồmm  ttóómm  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  mmọọii  llooààii”” (Êph. 1:22-
23). 

Quyền Nguyên Thủ có nghĩa là quyền lãnh đạo. Đức 
Chúa Jêsus nắm quyền Nguyên Thủ có nghĩa là Ngài 
là Lãnh Đạo Tối Cao của Hội Thánh và Ngài lãnh đạo 
Hội Thánh toàn diện và tuyệt đối. Để Đức Chúa Jêsus 
thực sự lãnh đạo Hội Thánh, chúng ta phải nghe theo 
Ngài, tức thuận phục Ngài trong mọi sự. Có khi chúng 
ta nhìn sai hướng trên vấn đề lãnh đạo Hội Thánh. 
Thay vì nhận thức một cách rõ ràng và thường trực 
rằng chính Đức Chúa Jêsus mới là Lãnh Đạo chân 
thực của Hội Thánh, chúng ta lại lấy các nhà lãnh đạo 
của Hội Thánh và quyền lãnh đạo Hội Thánh được 

Chúa trao làm điểm dừng cho quan niệm lãnh đạo Hội 
Thánh của chúng ta! Loại nhận thức trục trặc này vốn 
có tuổi thọ từ thời Hội Thánh sơ kỳ: 

““  
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TTôôii  ccóó  ýý  nnóóii  rrằằnngg  ttrroonngg  aannhh  eemm  mmỗỗii  nnggưườờii  nnóóii  nnhhưư  

vvầầyy::  TTaa  llàà  mmôônn  đđồồ  ccủủaa  PPhhaaoollôô;;  --  TTaa  llàà  ccủủaa  AAbbôôllôô;;  --  TTaa  

llàà  ccủủaa  SSêêpphhaa;;  --  TTaa  llàà  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..  
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bbịị  pphhâânn  rrẽẽ  rraa  ssaaoo??  CCóó  pphhảảii  PPhhaaoollôô  cchhịịuu  đđóónngg  đđiinnhh  ttrrêênn  

CCââyy  TThhậậpp  TTựự  tthhếế  cchhoo  aannhh  eemm,,  hhaayy  llàà  aannhh  eemm  đđãã  nnhhâânn  

ddaannhh  PPhhaaoollôô  mmàà  cchhịịuu  BBááppttêêmm  ssaaoo??”” (1Cô. 1:12-13). 

Vì Đức Chúa Jêsus là Lãnh Đạo tối cao và thực sự của 
Hội Thánh, Hội Thánh được gọi là ““TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt””: 

““NNaayy  ttôôii  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvềề  ssựự  ttôôii  đđãã  cchhịịuu  kkhhổổ  ssởở  vvìì  aannhh  eemm,,  

ttôôii  llạạii  vvìì  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  HHộộii  TThháánnhh,,  mmàà  đđeemm  

xxáácc  tthhịịtt  mmììnnhh  cchhịịuu  hhếếtt  ccáácc  đđiiềềuu  ccòònn  llạạii  ttrroonngg  ssựự  tthhưươơnngg  

kkhhóó  ccủủaa  NNggààii”” (Côl. 1:24). 

 

Hội Thánh Cơ Đốc Phổ Thông thực sự bao gồm tất cả 
những người đã được cứu trong Định Kỳ Hội Thánh và là 
những người được kết hiệp bởi sự  áp Tem của Đức 
Thánh Linh vào trong Đức Chúa Jêsus và kết hiệp với 
nhau trong Ngài để hợp thành một Thân Thể Huyền 
Nhiệm mà Ngài là Đầu và là Sự Sống, và trở nên Cô Dâu 
đã hứa của Ngài. Hội Thánh Cơ Đốc Phổ Thông được 
biểu thị qua các Hội Thánh Địa Phương. Các kẻ thù thuộc 
linh của chúng ta luôn luôn muốn làm giảm lòng kính yêu 
của chúng ta đối với Đức Chúa Trời (1Gi. 2:15) và phải 
bận tâm với những ý nghĩ trái với ý muốn của Đức Chúa 
Trời (Êph. 5:17). Tuy nhiên, chúng ta đang giữ chức Thầy 
Tế Lễ trong Hội Thánh, chúng ta phải sống đẹp ý Chúa: 

““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  đđáá  ssốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  nnhhàà  tthhiiêênngg  

lliiêênngg,,  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  tthháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  ccủủaa  ttếế  llễễ  tthhiiêênngg  

lliiêênngg,,  nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (1Phi. 2:5).  
 


