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LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH – MỘT THÁCH THỨC TỪ BÊN TRONG 
 

Trong Hội Đồng 2023 sắp tới tại Ohio, Tổng Hội C&MA sẽ chính thức đảm nhận các lập trường sau đây: 

* Chấp thuận sự phân biệt giữa trưởng lão và mục sư 
* Chấp thuận việc phong chức cho phụ nữ làm mục sư 
* Chấp thuận phụ nữ thực hiện tất cả các chức năng mục vụ  
* Phê duyệt các chức danh "Mục sư" và "Mục sư" cho phụ nữ đủ điều kiện 
* Chấp thuận các mức độ tuân thủ khác nhau tại các nhà thờ địa phương 
 
➢ Cơ sở lý luận của C&MA:  
 + Giải phóng phụ nữ khỏi những hạn chế do con người tạo ra để có năng lực mục vụ tối đa. 
 + Đây là một lẽ đạo không thiết yếu mà các cách giải thích khác nhau nên được chấp nhận. 
 + Quyết định thực hiện là ở cấp hội thánh địa phương – có hướng dẫn nhưng không bắt buộc. 

 
CHÚNG TA NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO? 
 

THẨM QUYỀN TUYỆT ĐỐI CỦA KINH THÁNH: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời và do đó có thẩm quyền 
tuyệt đối trên tất cả các vấn đề của cuộc sống và đức tin. 

➢ Khi Kinh Thánh nói trực tiếp và rõ ràng về bất kỳ chủ đề nào, ngay cả một chủ đề không liên quan đến giáo lý cứu rỗi, 
thì đó là điều cần thiết cho sự vâng lời. Nó không phụ thuộc vào con người để quyết định điều gì là thiết yếu hay 
không thiết yếu, sự mặc khải trong Kinh Thánh tự bản chất là thiết yếu. 

 
Joshua 1:8 Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều 

đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.. 

 

Isaiah 40:8 cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!. 

 

Matthew 5:17-18 ¹⁷ Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để 

làm cho trọn. ¹⁸ Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp 

cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. 

 

Luke 16:17 ⁷ Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. 

 

2 Tim. 3:16-17 All Scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in 

righteousness; so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 

 

2 Peter 1:20-21 Knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no 

prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy 

Spirit. 

 
➢ Kinh Thánh phán dạy trực tiếp và rõ ràng với thẩm quyền về chủ đề lãnh đạo hội thánh; Do đó, đáp ứng cần thiết là 

vâng lời.  
 
  

Chức vụ Trưởng Lão 

Theo Kinh Thánh, tâm điểm của mọi khía cạnh lãnh đạo hội thánh là người “trưởng lão”. Một trưởng lão là một trong số 
người nam đủ tiêu chuẩn theo Kinh thánh, cùng chăn dắt và giám sát một nhóm tín đồ tại Hội thánh địa phương. 

• Kinh Thánh Tân Ước thiết lập 2 chức vụ trong Hội Thánh: Trưởng lão và Chấp sự, với quyền lãnh đạo hội thánh 
được giao cho chức vụ trưởng lão. 
 

 
➢ Trong Tân Ước, “Trưởng lão” = “Giám mục” = “Mục sư” = cùng một chức vụ = cùng một nhóm người. Không có sự 

phân biệt giữa "trưởng lão" và "mục sư". 

• Tiêu chuẩn cho một giám mục (1 Ti 3: 1-7) = cho một trưởng lão (Tít 1: 6-9) = cả hai (Tít 1: 5, 7) 

• Cả ba thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau (Công vụ 20:17, 28; 1 Phi 5:1-2) 
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1 Timothy 3:1-7  Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. ² Vậy, 

người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp 

khách và khéo dạy dỗ.[a] ³ Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền 

bạc; ⁴ phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn; ⁵ vì nếu có ai không 

biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời? ⁶ Người mới tin đạo không được 

làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. ⁷ Người giám mục lại phải được người ngoại làm 

chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.. 

  

Tit. 1:5-9 ⁵ Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những 

trưởng lão trong mỗi thành. ⁶ Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một 

vợ; con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch.[c] ⁷ Vì người giám mục làm kẻ quản lý 

nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham 

lợi; ⁸ nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, ⁹ hằng giữ đạo 

thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả.. 

 

Acts 20:17 Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô, mời các trưởng lão trong Hội thánh đến..  

Acts 20:28 " Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội 

thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình..  

 

1 Pet. 5:1-3  Tôi gởi lời khuyên nhủ nầy cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người 
chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ, và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra: ² hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã 
giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà 
làm,[a] ³ chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.  

  
 

➢ Về chức năng và trách nhiệm, các trưởng lão chăn dắt, trông coi, lãnh đạo và chăm sóc Hội thánh địa phương. 
• lãnh đạo hội thánh (1 Ti 5:17; Tít 1:7; 1 Phi 5:1-2; Công 15:16) 
• dạy và rao giảng Lời Chúa (1 Ti 3:2; 4:13; 2 Ti 3:13-17; 4:2; Tít 1:9; Công 20:17, 28-31)  
• trang bị cho các thành viên hội thánh để phục vụ thánh chức (Eph 4:11-16) 
• quan tâm đến các thành viên (Gia-cơ 5:14; Công vụ 20:35) 

 
 
➢ KHÔNG CÓ NỮ MỤC SƯ: Một trong những điều kiện lãnh đạo Kinh Thánh chỉ định trưởng lão là người nam. Chức 

vụ trưởng lão chỉ dành cho nam giới (1Tim 2:11-12). Lẽ đạo này dựa trên: 

• Trật tự được tạo dựng của Đức Chúa Trời (1Tim 2:13-14) 

• Vai trò lãnh đạo nam giới trong cơ cấu gia đình (Eph 5: 22-24) 

• Sự lựa chọn của Chúa Giê Su về một nhóm toàn nam gồm Mười Hai Vị Sứ Đồ 

• Mô hình Kinh Thánh về sự lãnh đạo của nam giới trong suốt thời đại Tân Ước. 
 

1Tim. 2:11-14  Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. ¹² Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng 

không được cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. ¹³ Vì A-đam được dựng nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-

va. ¹⁴ Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. 

 

 1 Cor. 14:34 ⁴ đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em: Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng 

cũng như luật pháp dạy..  

 

Eph. 5:22-25 ²² Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,[e] ²³ vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng 

Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. ²⁴ Ấy vậy, như Hội thánh 

phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. ²⁵ Hỡi người làm chồng, hãy 

yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh. 

 

 

➢ THẢO LUẬN VỀ LÝ DO ĐỂ ĐƯA PHỤ NỮ VÀO BAN LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH (Phản ứng của riêng bạn?):  
 + Giải phóng phụ nữ khỏi những hạn chế do con người tạo ra để có năng lực mục vụ tối đa. 
 + Đây là một lẽ đạo không thiết yếu mà các cách giải thích khác nhau nên được chấp nhận. 
 + Quyết định thực hiện là ở cấp hội thánh địa phương – có hướng dẫn nhưng không bắt buộc. 
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MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ GIÁO HỘI 
 

• TỔ CHỨC HỘI THÁNH TRÊN KINH THÁNH 
Kinh thánh đưa ra những hướng dẫn cơ bản về cách tổ chức một hội thánh, nhưng không đưa ra hệ thống phân cấp 
của hội thánh toàn cầu hoặc khu vực. Hai chức vụ trong Kinh thánh là các trưởng lão và chấp sự với Đấng Christ là 
Chúa đứng đầu hội thánh và quyền lực tối cao của hội thánh. 
 
Eph. 1:22-23 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, ²³ Hội thánh 

là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.. 

 
Hội thánh ban đầu có các Sứ đồ, những người đang đặt nền móng của hội thánh (Ep 2:20). Một phần nhiệm vụ của 
họ là bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh mới khi hội thánh mới được thành lập (Công vụ 14:23). Đôi khi, 
những cuộc bổ nhiệm này được thực hiện thông qua đại diện của Sứ đồ (Tít 1: 5). 
 
Mỗi hội thánh đều có các trưởng lão riêng của mình, và sau thời các Sứ đồ, điều đó là giới hạn hệ thống cấp bậc. Vì 
không có sự kế vị của Sứ đồ, nên hội thánh địa phương được coi là tự trị, có quyền tự quản và tự do khỏi hệ thống 
cấp bậc. 
 
Tân Ước không ủng hộ một hệ thống phân cấp giáo hội mở rộng bao gồm các khu vực địa lý rộng lớn. Không một 
trưởng lão nào trong Tân Ước từng được trao quyền trên một trưởng lão khác, và mỗi hội thánh địa phương có các 
trưởng lão / giám mục / mục sư riêng của mình. 

 
o GIÁO HỘI LÀ TỔ CHỨC CỦA CON NGƯỜI 

 

Giáo phái là một tổ chức con người nhằm hợp nhất các hội thánh có cùng tín ngưỡng và thực hành. Các Giáo 
phái khác nhau tùy theo tín ngưỡng, tập quán và truyền thống của họ. Mặc dù không có gì sai khi có các Giáo 
phái, nhưng chúng ta nên luôn nhớ rằng Giáo phái không có cơ sở Kinh thánh và là do con người tạo ra. Đó là 
một kiến trúc thượng tầng của con người đặt trên các hội thánh địa phương nhằm mang lại những tương tác và 
lợi ích cho con người nhưng cũng phải trả giá đắt vì thay thế thẩm quyền trong Kinh thánh của nhà thờ địa 
phương về các vấn đề đời sống và đức tin cho các tín đồ.   
 
Có rất nhiều lợi ích và có nhiều vấn đề đối với một hội thánh địa phương khi thuộc về một giáo phái. 
 
Các giáo phái mọc lên vì nhiều lý do: phương thức Báp-têm, cách thờ phượng, sử dụng nhạc cụ, v.v. Ngay cả sự 
khác biệt về văn hóa và dân tộc cũng có thể làm phát sinh các giáo phái khác nhau. Bất chấp sự phong phú của 
các giáo phái ngày nay, chúng ta phải nhớ rằng Phúc âm là điều tối quan trọng và Kinh Thánh là thẩm quyền cuối 
cùng trong mọi vấn đề của cuộc sống và đức tin. 
 
 
Có thẩm quyền Kinh thánh và có thẩm quyền về tổ chức và hai quyền này không giống nhau. Thật không may, 
mọi người thường không thể phân biệt được rằng thẩm quyền Kinh thánh là tuyệt đối nhưng thẩm quyền của 
giáo phái chỉ là tương đối. Không tuân theo thẩm quyền Kinh thánh là tội lỗi và kết quả cuối cùng là cái chết. 
Không tuân theo thẩm quyền của tổ chức là vi phạm quy tắc của một tổ chức con người và hình phạt cuối cùng là 
sa thải khỏi tổ chức.  

 
Col 2:8 ⁸ Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không 

theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. 

 

In the up-coming Council 2023 in Ohio, the C&MA will officially take these positions: 

* Chấp thuận sự phân biệt giữa người lớn tuổi và mục sư (Anaheim: DISAGREE) 
* Chấp thuận việc phong chức cho phụ nữ làm mục sư (Anaheim: DISAGREE) 
* Chấp thuận phụ nữ thực hiện tất cả các chức năng mục vụ (Anaheim: DISAGREE) 
* Phê duyệt các danh hiệu "Mục sư" và "Mục sư" cho phụ nữ đủ điều kiện (Anaheim: DISAGREE) 
* Chấp thuận các mức độ tuân thủ khác nhau tại các nhà thờ địa phương (Anaheim: AGREE) 

 
PRAY FOR GOD’S WORKING THROUGH THE WORD BY THE POWER OF THE HOLY SPIRIT: 
* At Anaheim  * In the District / Giao Hat * In the C&MA  * In all the churches everywhere. 

 


