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Chào mừng đến với Bước Cống Hiến của Công tác Môn đồ hoá ABCD
Tại bước này, chúng tôi khích lệ bạn hãy cùng cống hiến cho công việc của Đức
Chúa Trời bằng cách phục vụ tại một mục vụ trong hội thánh hoặc trong Nhóm Đời
Sống của bạn.
Bài học này mục đích huấn luyện bạn về phẩm chất và năng lực của môn đồ Chúa,
người cống hiến cho công việc của Đức Chúa Trời.
Khi các bạn bắt đầu cộng tác với Chúa để gây dựng hội thánh Ngài, mong các bạn
sẽ luôn tiếp tục được biến đổi để giống với hình ảnh của Đấng Christ.

PHẦN 1
Phẩm Chất của một Người Cống Hiến
Đức Chúa Trời luôn mong muốn các bạn lớn mạnh để trở thành giống Chúa Jêsus
hơn về mặt nhân cách. Giống như Đa-vít trong Kinh Thánh, nó không quan trọng
khi Đa-vít cống hiến với tư cách là một cậu bé chăn bầy nhỏ tuổi hay với tư cách
là vị vua của Y-sơ-ra-en. Đúng hơn, chính tấm lòng của ông ấy đối với Chúa đã làm
ông ấy nổi bật trước mắt Ngài. Trái tim của Đa-vít dành cho Chúa đã giúp ông ấy
trưởng thành trong phẩm chất của mình cũng như giúp ông ấy bước đi những
bước đường đúng đắn tới Chúa ngay cả khi ông làm điều sai trái trong cuộc sống.
Khi các bạn cống hiến cho công việc của Đức Chúa Trời, Ngài muốn tiếp tục rèn
luyện phẩm cách của các bạn.

Một cách để đánh giá nhân cách của chúng ta là sử dụng cụm từ viết tắt FAST.
Chúng ta cần phải Faithful (Trung Tín), Available (Sẵn Sàng), Submissive (Vâng
Phục) và Teachable (Dễ Dạy). Một người cống hiến với phẩm chất FAST sẽ được
Chúa tận dụng một cách lớn lao và sẽ vững bền lâu dài, luôn luôn yêu mến và
phục vụ Chúa.

Faithful (Trung Tín)
Không một ai trong chúng ta sở hữu những công việc Chúa làm. Chúng ta chỉ là
những quản gia cai quản những trách nhiệm mà Ngài đã giao phó cho chúng ta.
I Cô-rinh-tô 4:2
Điều người ta đòi hỏi nơi người quản trị là phải đáng tin cậy.

Là một người cống hiến trung tín, chúng ta cần phải tận tuỵ gánh vác những trọng
trách mà chúng ta được tin tưởng giao phó. Chúng ta không nên từ bỏ khi khó

khăn hay chán nản, nhưng chúng ta nên kiên trì giữ vững và hoàn thành trách
nhiệm đó đến cùng.
Trung tín với những gì chúng ta có
Chúa đã giao gửi cho mỗi chúng ta những ân tứ chức vụ thuộc linh khác nhau, tài
năng, khát vọng, trải nghiệm đời sống và tài chính. Nhiều người có thể được giao
gửi nhiều hơn, nhưng tất cả chúng ta đều có một cái gì đó để trung tín với nó.
Chúng ta không cần phải so sánh mình có nhiều hay ít với người khác, nhưng
chúng ta có thể cố gắng trở nên trung tín với điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó
cho chúng ta.
Đọc: Ma-thi-ơ 25:14-30
Trong câu chuyện ngụ ngôn Chúa Jêsus kể về những ta-lâng, điều mà người chủ
quan tâm là mỗi người đầy tớ phải trung tín với số lượng ta-lâng họ được giao
phó. Những người đầy tớ nhận được lời tán dương của chủ mình vì đã trung tín:

Ma-thi-ơ 25:23
Chủ nói với người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!
Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung
hưởng niềm vui với chủ ngươi.’

Mặt khác, người đầy tớ còn lại vì coi thường số lượng ta-lâng ít ỏi anh ta nhận
được đã không đả động gì tới số ta-lâng, và anh ta đã phải nhận sự khiển trách
nặng nề từ chủ mình.
Thông qua câu chuyện ngụ ngôn này, chúng ta học được rằng nó không quan trọng
điểm khởi đầu của chúng ta ở đâu. Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng ta một
số những tài nguyên riêng. Mỗi chúng ta nên theo đuổi việc trở nên trung tín với
những gì Ngài đã giao phó cho chúng ta, và khi chúng ta làm điều đó, Chúa sẽ bổ
sung nhiều tài nguyên hơn cho chúng ta.

Trung tín cũng bao gồm sự sinh hoa kết trái
Nhiều người có thể định nghĩa sự trung tín là lặp đi lặp lại một quá trình giống
nhau, bất kể hiệu quả hay không. Tuy điều này có thể đúng trong một số giai đoạn,

nhưng chúng ta cũng có thể thấy được trong câu chuyện ngụ ngôn vừa rồi có yếu
tố sinh hoa kết trái.
Trở nên trung tín có nghĩa chúng ta phải hoàn toàn tận tâm với những trọng trách
của mình, mưu cầu đạt được mục đích Chúa dành cho mình bằng cách tốt nhất có
thể. Chúng ta không nên cứ lặp đi lặp lại những gì mình làm một cách mù quáng,
mà chúng ta nên luôn luôn tự đánh giá làm thế nào để sinh bông trái nhiều hơn
trong việc cống hiến cho công việc Ngài.
Góc Suy Ngẫm: Các bạn thấy việc nhận ra những ân tứ và tài năng Đức Chúa
Trời giao phó cho bạn khó hay dễ? Làm thể nào để các bạn trở nên trung tín
hơn với những gì Chúa đặt để giao phó cho bạn?

Available (Sẵn Sàng)
Khi chúng ta dành sẵn mọi thứ chúng ta có cho Chúa, ngay cả khi chúng ta không
có nhiều, Chúa vẫn có thể nhân lên gấp bội phần. Ngược lại, cho dù chúng ta có
đầy đủ mọi thứ, mà chúng ta không sẵn sàng để sử dụng nó cho Chúa, chúng ta sẽ
không thể cống hiến nhiều cho nhà của Ngài.
Ê-sai 6:8
Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa:
“Có con đây, xin Chúa sai con!”
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi, Ê-sai đã sẵn sàng để đáp ứng Ngài. Ông ấy đã sẵn lòng
từ bỏ những trách nhiệm của bản thân để có thể dâng hoàn toàn chính mình cho
bất cứ điều gì Chúa muốn ông làm.
Dành sẵn sàng thời gian của mình
Chúng ta ai cũng có những trách nhiệm của mình tại nơi làm việc, ở trường học
hay ở nhà. Trở nên sẵn sàng cho Chúa không có nghĩa là từ bỏ những trách nhiệm
này để không làm việc gì, chỉ chờ chực sẵn cho Chúa kêu gọi. Thay vào đó, dành
sẵn sàng thời gian của mình nghĩa là chúng ta sẵn lòng ưu tiên hầu việc Chúa
trước những trách nhiệm này khi cần thiết, dù trong thời gian ngắn.
Nếu chúng ta bỗng nhận thấy lịch trình của mình trở nên dày đặc, chúng ta cần
chủ động tạo nên những khoảng trống thời gian để dành ra hầu việc Chúa. Chúng
ta cần phải dành những khoảng thời gian và sức lực tuyệt vời nhất cho Ngài,
không phải những gì còn thừa.
Sẵn sàng dành thời gian cho Chúa không chỉ bao quanh những trách nhiệm công
việc hay mục vụ. Rất nhiều lần, Chúa kêu gọi chúng ta sẵn sàng cho những người
xung quanh, để giúp đỡ những nhu cầu của các anh chị em mà Chúa đã mang đến
cộng đồng chúng ta. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải chịu bất tiện, dành ít

thời gian hơn cho sở thích của mình và đảo lộn lịch trình của chúng ta. Ưu tiên
trước hết của chúng ta là trở nên sẵn sàng cho những người Chúa yêu thương.
Dành sẵn sàng tiền bạc của mình
Bên cạnh việc sẵn lòng dành thời gian và tâm sức, chúng ta có thể để tài chính của
chúng ta sẵn sàng cho Chúa. Sau tất cả, chúng ta chỉ là quản gia của những gì
Chúa đã tin tưởng đặt để cho chúng ta sở hữu.
I Sử Ký 29:3-5
3Vì

lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị
cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng và bằng
bạc thuộc riêng về ta, 4tức là chín mươi tấn vàng Ô-phia, và hai trăm mười tấn
bạc tinh luyện để dùng bọc các vách đền thờ; 5vàng để làm những vật bằng vàng,
bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm các việc khác. Vậy ngày
nay, ai là người sẵn sàng dâng hiến rộng rãi cho Đức Giê-hô-va?”
Bên cạnh thời gian và sức lực mình, Vua Đa-vít đã lựa chọn dành riêng ra những
của cải châu báu của mình cho Chúa vì ông ưu tiên việc gì quan trọng với Chúa –
xây dựng đền thờ của Ngài.
Ma-thi-ơ 6:19-21
con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và
kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. 20Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời,
là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét
vách mà lấy. 21Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”
19“Các

Góc Giao Kết: Cho dù bạn có nhiều hay ít, hãy sẵn sàng để sử dụng nó cho mục
đích của Đức Chúa Trời.
Vâng Phục
Trở nên vâng phục nghĩa là sẵn lòng nghe và làm theo mặc dù không hiểu và đồng
ý hoàn toàn. Sự vâng phục chính là thái độ mà Chúa yêu mến. Kinh Thánh nói về
thái độ vâng phục trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Quy phục Chúa
Chúng ta cần quy phục bản thân mình trước Chúa ngay cả khi chúng ta chưa hiểu
rõ đường lối của Chúa khi khởi đầu, nhưng chúng ta đặt niềm tin tưởng vào bản
chất của Chúa và kế hoạch của Ngài trong cuộc sống mình.
Châm ngôn 3:5-6
5Hãy

hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,

Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.
6Hãy

nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con,

Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.

Chúa có một kế hoạch tốt nhất cho chúng ta. Bằng cách dâng lên cho Chúa thay vì
đi theo kế hoạch, suy nghĩ và cảm xúc của mình, chúng ta bày tỏ sự tin tưởng
Chúa hơn bản thân mình.
Vâng phục những lãnh đạo Chúa lựa chọn
Nhiều người trong chúng ta không gặp khó khăn trong việc vâng phục Chúa, nhưng
lại không thoải mái với việc vâng phục lãnh đạo. Sự không thoải mái này có thể
bắt nguồn từ những kinh nghiệm xấu với những người có quyền. Chúng ta có thể
đã chứng kiến cách phụ huynh, giáo viên, cấp trên hay những lãnh đạo khác lạm
dụng quyền hạn của mình và lợi dụng những kẻ dưới họ. Nhưng việc quyền hạn bị
lạm dụng không có nghĩa là bản thân quyền hạn là sai. Quyền lực, khi được sử
dụng với mục đích tốt, có thể đem lại lợi ích to lớn.
Rô-ma 13:1-2
1Mọi

người phải phục tùng nhà cầm quyền; vì chẳng có thẩm quyền nào mà không
đến từ Đức Chúa Trời; các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định.
2Cho nên ai chống đối nhà cầm quyền là chống lại mệnh lệnh Đức Chúa Trời đã
lập; và những người làm vậy sẽ chuốc lấy sự phán xét cho mình.
Kinh Thánh đã nêu rất rõ ràng rằng mọi quyền lực đều được Đức Chúa Trời thiết
lập nhằm phục vụ mục đích của Ngài. Nó không có nghĩa là những người cầm
quyền là những người hoàn hảo hoặc họ có thể sử dụng quyền hạn của mình mà
không có lỗi lầm gì, nhưng chúng ta phải nhận ra ý tưởng thiết lập quyền lực là ý
tưởng của Chúa. Chúng ta lựa chọn quy phục là vì chúng ta vâng lời và tin tưởng
những quy tắc của Đức Chúa Trời.
Với tư cách là những người cống hiến, chúng ta nên vâng phục cho dù chúng ta
không hiểu hoặc đồng ý hoàn toàn. Đây không có nghĩa là chúng ta đồng ý với mọi
thứ một cách mù quáng. Sẽ có những lúc chúng ta có thể không đồng tình và tranh
luận căng thẳng về các vấn đề. Nhưng khi đưa ra quyết định, chúng ta cần phải
đồng lòng hiệp ý hướng về một nơi, vì Chúa rất coi trọng sự đoàn kết của thân
thể Ngài. Nếu chúng ta chỉ sẵn lòng vâng phục khi chúng ta hiểu và đồng tình hoàn
toàn, đó không còn là sự vâng phục gì nữa.
Hê-bơ-rơ 13:17
Hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ
linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm
vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em.

Góc Suy Ngẫm: Làm thế nào để bạn học cách vâng phục Chúa và lãnh đạo của
mình ngay cả khi mình chưa hiểu và đồng ý?

Dễ dạy
Nhìn thoáng qua, tính vâng phục và tính dễ dạy có vẻ giống nhau. Cả hai đều đem
lại ấn tượng về việc nghe lời những người trên quyền chúng ta. Sự khác biệt ở
đây là việc dễ dạy có nghĩa chúng ta học hỏi từ Chúa và lãnh đạo chúng ta một
cách nhanh nhẹn, và chúng ta trưởng thành hơn thuộc linh. Trở nên vâng phục
riêng thôi có thể nghĩa là chúng ta nghe lời ngay cả khi chúng ta không hiểu và
đồng ý, nhưng chúng ta có thể sẽ không học hỏi được điều gì hay thay đổi góc
nhìn của mình theo một cách nào đó. Trở nên dễ dạy nghĩa là hăng hái học hỏi
càng nhiều thứ có thể, để chúng ta có thể lớn mạnh và trưởng thành hơn trong
đường lối của Đức Chúa Trời.
Trở nên dễ dạy đòi hỏi chúng ta phải giữ vững một tinh thần khiêm tốn và sẵn
sàng học hỏi từ Chúa và lãnh đạo của mình. Dưới đây là những cách để chúng ta
trở nên dễ dạy:
Dễ dạy về chân lý Chúa
Bất kể thông qua các bài giảng cuối tuần, các buổi họp mục vụ hay những buổi cố
vấn, chúng ta thường nhận được những chân lý của Chúa thông qua các bài giảng.
Bất kể chúng ta nghe các bài giảng lần đầu hay lần thứ 100, chúng ta cần luôn luôn
tiếp tục học hỏi từ lời Chúa và áp dụng nó trong đời sống mình tích cực hơn.
Chúng ta cũng có thể học được qua những lời sửa dạy. Phần lớn chúng ta không
thích bị chỉ ra những lỗi sai của mình. Nhận những lời khen ngợi cho những công
việc chúng ta làm tốt rất dễ. Nhưng không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Phần lớn
thời gian, sự sửa dạy dành cho chúng ta là đúng và với mục đích tốt cho chúng ta.
Ưu tiên lắng nghe và tiếp nhận sự thật rất quan trọng để giúp chúng ta tăng
trưởng thuộc linh.
Châm ngôn 15:32
Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình,
Nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng.
Khi chúng ta rèn luyện bản thân để tiếp nhận những lời sửa dạy, nó sẽ trở nên đỡ
đau lòng hơn. Trong tương lai, rồi sẽ có lúc chúng ta học được cách biết ơn
những người lãnh đạo chỉ dạy mình, bởi vì chúng ta bắt đầu tin tưởng tấm lòng
muốn chúng ta tăng trưởng của họ.

Trở nên dễ dạy thông qua tấm gương cuộc đời lãnh đạo mình
Trở nên dễ dạy thông qua lãnh đạo thuộc linh của mình và tấm gương cuộc đời họ
đòi hỏi chúng ta phải chủ động. chúng ta đang học để nghĩ và đưa ra quyết định
giống như họ đã làm. Điều này bao gồm những lĩnh vực như chức vụ trong hội
thánh và mối quan hệ với Chúa, và cả các lĩnh vực khác trong đời sống thường
nhật như gia đình, mối quan hệ, sự nghiệp/học hành, tài chính và ngay cả chế độ
ăn uống tập thể dục của họ. Bằng cách chủ động đặt câu hỏi, chúng ta có thể góp
nhặt những quy tắc thuộc linh cho việc đưa ra quyết định mà không lớp học học
nào có thể dạy được.
Hê-bơ-rơ 13:7
Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời
cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ.
Lòng tự cao thường là chướng ngại vật lớn nhất ngăn chặn chúng ta trưởng thành
trong Chúa. Sự tự cao khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nhiều hơn lãnh đạo
của mình và chúng ta không cần lời nhận xét của họ. Chỉ không lâu sau chúng ta sẽ
bắt đầu mắc kẹt và ngừng tăng trưởng. Có những Cơ Đốc Nhân trưởng thành giúp
đỡ chúng ta tăng trưởng trong hành trình của chúng ta với Chúa chính là một sự
phước hạnh. Đó chính là trách nhiệm của chúng ta để cởi mở với điều này để
chúng ta có thể tiếp tục trưởng thành.
Góc Giao kết: Cam kết trở nên dễ dạy đối với Chúa và lãnh đạo của các bạn.

Tính cách của bạn quyết định tầm cống hiến của các bạn
Chúa quan tâm đến con người bạn có thể phấn đấu trở thành hơn là những gì bạn
có thể làm. Khi các bạn cống hiến cho công việc Chúa, bạn hãy luôn ưu tiên việc
phấn đấu trưởng thành bản thân hơn công tác của bạn nhé.

PHẦN 2

Năng Lực của Người Cống Hiến

Trong khi phẩm chất là thứ quan trọng nhất đối với Chúa, năng lực cũng rất thiết
yếu cho việc cống hiến của chúng ta. Bên cạnh dâng cho Chúa thời gian của mình,
chúng ta cũng đóng góp vào công việc Chúa với đôi bàn tay của mình nữa.

Thi Thiên 78:72
Ông chăn giữ họ với tấm lòng liêm chính,
Dắt dẫn họ bằng đôi tay khéo léo.

Đa-vít không chỉ có tấm lòng tốt, ông ấy cũng có đôi bàn tay khéo léo. Có một đôi
bàn tay khéo léo không có nghĩa chúng ta cần có một tài năng đặc biệt. Hơn thế,
nó có nghĩa bất kể khả năng chúng ta có bao nhiêu, chúng ta sẵn lòng học hỏi và
trở nên có năng lực hơn.

Cống hiến với Sự Xuất Sắc
Chúng ta đang phục vụ Đấng Tạo Hóa của thiên đàng và trái đất. Mọi thứ Chúa tạo
dựng đều ở trong trạng thái xuất sắc. Chúa xứng đáng với sự cống hiến tốt nhất
của chúng ta vì Ngài đã đem cho chúng ta sự tốt nhất của Ngài. Nó có nghĩa bất kể
khi chúng ta phục vụ ở nhóm đời sống hay mục vụ hội thánh, chúng ta nên phục
vụ một cách xuất sắc nhất vì Chúa xứng đáng với điều đó.
Khi chúng ta được giao phó một trọng trách, chúng ta cần coi vai trò này một cách
nghiêm túc và thực thi nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất với khả năng của
mình. Điều đó bao gồm:
•

Hiểu được mục tiêu cuối cùng và bức tranh tổng thể của trọng trách này

•

Biết được điều gì cần thiết cho trọng trách này

•

Làm việc chăm chỉ để làm tròn bổn phận thật tốt

Ví dụ, nếu chúng ta được giao cho công việc dẫn trò chơi cho nhóm đời sống tuần
này, chúng ta nên:
•

Hiểu được mục tiêu cuối cùng và bức tranh tổng thể của trọng trách này
Chúng ta có thể hỏi trưởng nhóm đời sống mục tiêu của trò chơi trong tuần
này là gì. Thường là để tăng không khi sôi động cho buổi nhóm, hoặc có thể
giúp mọi người biết về nhau nhiều hơn.

Chúng ta nên hiểu phần trò chơi liên kết với tổng thể chương trình nhóm như
thế nào. Chúng ta có thể khám phá ra rằng trò chơi đóng vai trò rất quan
trọng trong việc khiến người chơi mở lòng hơn với những người còn lại và
tăng thêm cơ hội họ đón nhận Chúa vào lòng.
•

Biết được điều gì cần thiết cho trọng trách này
Chúng ta có thể hỏi trưởng nhóm đời sống chúng ta có bao nhiêu thời gian để
lên kế hoạch cho trò chơi. Nếu chúng ta được giới hạn một khoảng thời gian,
giữ vững thời gian chơi trò chơi trong giới hạn đó là rất quan trọng để tôn
trọng những phần khác của chương trình nhóm.
Chúng ta có thể hỏi nếu chúng ta có một ranh giới nào đó để lên kế hoạch
trong đó. Ví dụ, chúng ta có thể hỏi nếu chúng ta có thể cho mọi người chạy
vòng quanh căn phòng, hay chúng ta nên giữ cho trò chơi nhẹ nhàng hơn.

•

Làm việc chăm chỉ để làm tròn bổn phận thật tốt
Điều này có thể bao gồm nghĩ đến quyền ưu tiên của khán giả, học hỏi từ
những người quản trò giỏi và tìm kiếm những ý tưởng trò chơi sáng tạo trên
internet.

Cô-lô-sê 3:23-24
23Khi

làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải
làm cho người ta, 24vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm
phần thưởng. Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa.

Cống hiến với Những Ân tứ và Khả Năng Thuộc Linh của mình
Một lĩnh vực ảnh hưởng lớn tới năng lực của chúng ta là ân tứ và khả năng thuộc
linh. Tất cả chúng ta đều có tài năng trong những lĩnh vực khác nhau. Khi chúng ta
cống hiến với tài cán của mình, sức ảnh hưởng đối với công việc Chúa là không kể
xiết.
I Phi-e-rơ 4:10
Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý
trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau.

Khám phá ra ân tứ và tài năng của mình
Chúng ta có thể chưa biết được ân tứ và tài năng của mình là gì, và điều đó không
sao hết. Thông qua việc cống hiến trong những vai trò khác nhau, chúng ta có cơ
hội khám phá chúng ta giỏi việc gì hơn và kém việc gì hơn.

Nó cũng thông qua việc cống hiến mà Chúa tăng thêm cho chúng ta nhiều tài năng
khác nhau. Nếu chúng ta trung tín với ít, Chúa sẽ tăng thêm nhiều.
Góc Suy Ngẫm: Các bạn đã biết Chúa đã cho bạn ân tứ và tài năng gì chưa?

Phát triển ân tứ và tài năng
Khi chúng ta hiểu rõ hơn về những khả năng Chúa ban cho mình, chúng ta nên mài
dũa trau dồi nó. Chúng ta có thể tìm những người đồng cống hiến tài năng hay
kinh nghiệm hơn để học hỏi từ họ. Chúng ta cũng có thể đọc sách báo, hay xem
những video để phát triển những kỹ năng này.
Phát triển kỹ năng đỏi hỏi sự cần cù. Cho mọi giây phút cống hiến, chúng ta phải
sẵn lòng dành vài tiếng chăm chỉ kín đáo phát triển những kỹ năng này. Đối với
phần lớn người điều này không hiển nhiên, nhưng nó làm đẹp lòng Chúa khi chúng
ta coi công việc Ngài một cách nghiêm túc và trau dồi nó với cả tấm lòng.

Triển khai ân tứ và tài năng của chúng ta
Hội thánh chính là một thân thể với nhiều chi thể.
I Cô-rinh-tô 12:4-6
4Có

nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5Có nhiều lãnh vực phục
vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ
có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người.
Mục tiêu của việc cống hiến là tôn kính Chúa với sự xuất sắc và làm tròn bổn phận
trong công việc Ngài. Cống hiến với tài năng của mình không bao giờ nên là bàn
đạp cho chúng ta khoe khoang và thu hút sự chú ý về mình. Khi chúng ta nhận thấy
bổn phận mình trong toàn thể bức tranh công việc Chúa và hoàn thành nó với năng
lực mình, thân thể của Đấng Christ sẽ được chúc phước và chúng ta nhận được
nguồn phước đó cùng với các chi thể còn lại.
Góc Giao Kết: Hãy giao kết làm điều gì đó cho Chúa để khám phá, phát triển
và triển khai tài năng để gây dựng hội thánh.

Năng lực của bạn gia tăng sức cống hiến của bạn
Không hai phần chi thể nào của thân thể đấng Christ được thiết kế giống nhau.
Tất cả chúng ta đều có một tổ hợp khác nhau về những ân tứ và các tài năng. Khi
chúng ta dùng những tài năng này để làm theo cách Chúa đã đặt để, chúng ta phục
vụ thân thể Đấng Christ theo cách mà không ai khác có thể làm được.

PHẦN 3

Mang Binh Khí cho Lãnh Đạo của Chúng Ta

Cống hiến cho công việc của Chúa không phải là sự cố gắng của một người. Đức
Chúa Trời đã đặt để chúng ta trong các đội và tạo nên các lãnh đạo trên các đội
đó. Nếu chúng ta đang cống hiến trong nhóm đời sống, đội trưởng của chúng ta
chính là trưởng nhóm đời sống. Nếu chúng ta đang cống hiến trong một mục vụ
của hội thánh, chúng ta có Trưởng Mục vụ.
Để tạo thành các nhóm có chức năng cao, các thành viên của nhóm cần tin tưởng
và ủng hộ lãnh đạo của mình. Với tư cách là một người cống hiến trong hội thánh
Chúa, các bạn không chỉ cống hiến bằng những công việc của bàn tay mình, mà
các bạn cũng đang giúp đỡ lãnh đạo của mình trở nên hiệu quả hơn trong việc dẫn
dắt đội nhóm của mình cống hiến cho Chúa.

Người Mang Binh Khí là gì?
Một người mang binh khí được tin tưởng giao cho trách nhiệm vác một tấm khiên
to lớn và những vũ khí khác cho nhà vua, tướng lĩnh hoặc đội trưởng. Một người
mang binh khí cần phải giết chết những kẻ thù đã bị thương bởi chủ mình. Sau khi
những kẻ lính thù nghịch bị thương bởi mũi lao hoặc mũi tên, người mang binh khí
sẽ phải kết thúc kẻ đó bằng chùy hoặc kiếm.
Vua Đa-vít có một nhóm quân làm những người mang binh khi xuất sắc cho ông.
Họ thực thi nghĩa vụ của họ tốt đến nỗi họ được nổi danh khắp đất dưới cái tên
Những Dũng Sĩ của Đa-vít.

II Sa-mu-ên 23:8-23
8Đây

là tên của các dũng sĩ đã giúp cho Đa-vít: Trước hết có Giô-sép Ba-sê-bết,
người Tách-kê-môn, đứng đầu nhóm ba dũng sĩ; chính ông đã vung giáo và giết
chết tám trăm người cùng một lúc.
9Kế

đến, có Ê-lê-a-sa, con của Đô-đô, cháu của A-hô-hi, là một trong ba dũng sĩ đã
cùng với Đa-vít đến chỗ người Phi-li-tin tập trung dàn trận để giao chiến. Người
Y-sơ-ra-ên rút đi, 10nhưng Ê-lê-a-sa trỗi dậy và đánh quân Phi-li-tin cho đến khi
cánh tay ông tê mỏi mà bàn tay vẫn dính chặt vào gươm. Ngày đó, Đức Giê-hô-va
ban cho một chiến thắng vẻ vang. Quân lính trở lại theo sau Ê-lê-a-sa chỉ để tước
đoạt chiến lợi phẩm.
11Sau

ông có Sa-ma, con của A-ghê, người Ha-ra. Người Phi-li-tin tập hợp thành
một đoàn quân tại một cánh đồng đầy đậu lăng, và quân lính đã chạy trốn người

Phi-li-tin. 12Nhưng Sa-ma đứng giữa cánh đồng, chống trả và đánh bại quân Phi-litin; Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên một chiến thắng vẻ vang.
13Có

ba người trong số ba mươi quan tướng đi xuống vào mùa gặt, đến gặp Đa-vít
tại hang đá A-đu-lam, trong khi một đoàn quân Phi-li-tin đóng trại tại thung lũng
Rê-pha-im. 14Bấy giờ Đa-vít ở trong đồn lũy, còn đội quân của người Phi-li-tin thì
đóng ở Bết-lê-hem. 15Đa-vít ước ao và nói: “Ước gì có ai cho ta uống nước giếng
bên cổng thành Bết-lê-hem!” 16Bấy giờ, có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Phi-litin, múc nước giếng ở bên cổng thành Bết-lê-hem, đem về dâng cho Đa-vít.
Nhưng vua không chịu uống, mà đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va, 17và nói:
“Đức Giê-hô-va ôi! Con không bao giờ uống đâu. Con có thể uống máu những
người đã liều mạng sống của mình sao?” Vậy, vua không uống nước ấy. Đó là việc
ba dũng sĩ đã làm.
18Em

của Giô-áp là A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, là người chỉ huy nhóm “ba mươi”.
Chính ông đã vung giáo đánh và giết chết ba trăm người, và nổi tiếng trong nhóm
ba dũng tướng ấy. 19Chẳng phải A-bi-sai nổi danh hơn trong nhóm ba dũng tướng
sao? Ông đã trở thành người chỉ huy của họ, dù ông không bằng họ.
có Bê-na-gia ở Cáp-xê-ên, con của Giê-hô-gia-đa, là một người dũng cảm đã
tạo được nhiều thành tích. Chính ông đã giết hai dũng sĩ người Mô-áp. Ông cũng
đã đi xuống và đánh chết một con sư tử ở dưới hố vào một ngày có tuyết rơi.
21Chính ông đã đánh giết một người Ai Cập khổng lồ. Người Ai Cập cầm một cây
giáo trong tay, còn Bê-na-gia cầm một cây gậy xuống đánh hắn. Ông giật cây giáo
khỏi tay người Ai Cập, rồi dùng cây giáo của hắn mà giết hắn. 22Đó là những việc
Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, đã làm; ông được nổi tiếng so với ba dũng
tướng. 23Bê-na-gia có danh tiếng hơn cả trong nhóm “Ba Mươi”; nhưng ông không
thuộc nhóm ba dũng tướng. Đa-vít đặt ông chỉ huy các cận vệ của vua.
20Lại

Tuy nghề mang binh khí không còn tồn tại trong thế giới ngày nay, phong thái của
họ là vượt thời gian và có thể được áp dụng trong bối cảnh của chúng ta.

Phong thái của Người Mang Binh Khí
1. Họ tận tâm với sứ mệnh
Những Dũng Sĩ của Đa-vít hoàn toàn tận lực với đất nước Y-sơ-ra-ên và lãnh đạo
Đa-vít của họ. Ngay cả khi họ vô gia cư và đói khát, họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho
đất nước Y-sơ-ra-en với tính mạng mình.
2. Họ can đảm ngay cả khi hiểm nguy
Ngay cả khi quân thù đông hơn họ, họ phòng thủ vị trí của họ một cách can đảm
và chiến thắng nhiều trận đánh bất kể mọi bất lợi.

3. Họ phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn
Những Dũng Sĩ của Đa-vít nhận thấy chính Chúa đã đem đến chiến thắng vinh
quang cho họ. Và kết quả là họ có thể chiến đấu hết mình cho Ngài, biết rằng mọi
chiến trận đều thuộc về Đức Chúa Trời.
4. Họ ủng hộ lãnh đạo họ hết lòng
Những Dũng Sĩ của Đa-vít sẵn lòng đặt cược tính mạng của họ cho lợi ích của lãnh
đạo họ. Sự yêu kính của họ đối với lãnh đạo được biểu trưng qua hành động họ.
Góc Suy Ngẫm: Làm cách nào để bạn có thể làm người mang binh khí tốt hơn
cho lãnh đạo mình?

Đội Ngũ Nòng Cốt và DMM
Tại Hội Thánh Hy Vọng, chúng ta thường gọi những người cống hiến chủ chốt là
Đội ngũ nòng cốt và/hoặc DMM, cụm từ viết tắt của David’s Mighty Men (Những
Dũng Sĩ của Đa-vít). Chúng ta muốn là hiện thân của những thái độ của Những
Dũng Sĩ của Đa-vít trong việc làm những người mang binh khí tuyệt vời cho lãnh
đạo của mình.
Góc Giao Kết: Cam kết để mang binh khí cho lãnh đạo của mình một cách
tuyệt đối.

Mang Binh Khí cho Lãnh đạo mình
Chúa đặt để chúng ta tại các đội nhóm để chúng ta có thể trở nên hiệu quả hơn
trong việc cống hiến cho công việc Ngài. Khi chúng ta cá nhân hóa những thành
công của đội nhóm và lãnh đạo mình, Chúa sẽ giúp chúng ta thành công.

