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(Xem tiếp trang 2) 

Lời	giới	thiệu:	 	Theo	điều	tra	mới	nhất	
của	Trung	Tâm	Nghiên	Cứu	Giáo	Dục	Thần	
Học	 của	 chủng	 viện	 Auburn	 Theological	
Seminary	cho	biết	sinh	viên	ra	trường	với	
văn	bằng	Master	of	Divinity	tại	Hoa	Kỳ	với	
nợ	học	phí	đã	gia	tăng	con	số	kỷ	lục.	Thêm	
vào	 đó,	 nhiều	 hội	 thánh,	 giáo	 hội	 cũng	
không	 đủ	 khả	năng	 để	bổ	nhiệm	 và	 cung	
ứng	 phụ	 cấp	 cho	mục	 sư.	Tuy	 nhiên,	 đây	
không	phải	là	nan	đề	tại	Hoa	Kỳ.		Tại	nhiều	
nước	 trên	 thế	giới,	nhất	 là	những	nơi	 có	
nền	kinh	tế	thấp,	hội	thánh	với	số	tín	hữu	
nghèo	 không	 thể	 cung	 ứng	nhu	 cầu	 sống	
cho	mục	sư	và	gia	đình.	Phải	chăng	đây	là	
lúc	những	sinh	viên	thần	học	nên	nghĩ	đến	
việc	 chuẩn	 bị	 lưỡng	 nghiệp?	 Phục	Vụ	 xin	
đăng	 bài	Mục	 sư	 Lưỡng	 nghiệp	 của	 Ray	
Gilder,	Phối	Trí	Viên	Lưỡng	Nghiệp	và	Hội	
Thánh	 Nhỏ	 của	 Giáo	 Hội	 Báp-Tít	 Nam	
Phương	 (Southern	 Baptist	 Covention)	 để	
sinh	viên	có	khái	niệm	về	lưỡng	nghiệp.	

 Có phải tat cả các mục sư đeu can phải đi làm bên ngoài không (lưỡng nghiệp)? Đe có the trả lời câu hỏi nay chúng ta can hieu ý nghı̃a của “lưỡng nghiệp” (bi-vocational). Y nghı̃a căn bản của chữ “lưỡng nghiệp” có nghı̃a là một người có hai việc.  
 

Ngày Cầu Nguyện cho UUC và Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam 
 

Khi dùng đe nói đen mục sư thı̀ cho biet mục sư có một nguon lợi tức ngoài hội thánh. Từ ngữ “Bán Thời Gian” không the dùng cho mục sư lưỡng nghiệp.  Người đó có the lãnh một phan phụ cap hoặc không lãnh phụ cap từ hội thánh nhưng mục sư van là trọn thı̀ giờ.   Sau đây là một vài ý nghı̃a sai lam ve mục sư lưỡng nghiệp và hội thánh: Neu mục sư lưỡng nghiệp có đủ đức tin thı ̀ người đó phải bỏ việc làm và nhờ cậy Chúa chu cap cho họ đủ mọi sự can dùng. Neu một mục sư lưỡng nghiệp giảng dạy tot thı̀ người đó có the phát trien hội thánh lớn hơn. Một hội thánh nhỏ không can có mục sư. Một hội thánh không the gọi là hội thánh neu không đủ tat cả mọi sinh hoạt. Như vậy có phải mục sư nào cũng có the lưỡng nghiệp? Câu trả lời là “Đúng vậy” neu một trong những đieu kiện sau được áp dụng: Neu người đó được khı́ch lệ theo gương sứ đo Phao-lô nuôi song chı́nh mı̀nh bang nghe may 
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trại (Công Vụ 18:3) trong khi ông giảng Tin Lành và xây dựng hội thánh mới. Ong đã từ choi trở nên gánh nặng cho những người khác (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-9). Neu người đó san lòng phục vụ đe một hội thánh nhỏ có the có một người chăn bay. Neu người đó không nghı̃ rang đây là bước đau tiên đe có the làm mục sư cho một hội thánh lớn hơn, “tot hơn.” Neu người đó có the đau tư cả cuộc đời cho một hội thánh nhỏ có the không có khả năng cung lương cho mục sư. Neu người đó san sàng đem ánh sáng của Chúa đen trong the giới làm việc. Neu người đó muon thay hội thánh đau tư tien bạc nhieu hơn cho mục vụ và truyen giáo. Neu người đó san sàng dan thân mở mang hội thánh mới, nơi chưa có tı́n hữu. Neu người đó quyet điṇh lưỡng nghiệp vı ̀cớ Chúa đã dùng công việc làm ăn, nghe nghiệp đem lại sự cung cap cho gia đı̀nh.  Nhieu người đã nhận được sự kêu gọi trong lúc tuoi đã cao. Thật vậy, nhieu trường hợp trong mục vụ, mục sư phải chap nhận lưỡng nghiệp.  Làm sao chúng ta có the chı̉ trı́ch một người san sàng làm việc gap đôi đe có the cung ứng nhu cau của gia đı̀nh đong thời làm công tác của một mục sư khi hội thánh can người đó. Chac chan rang, Chúa là Đang đã hài lòng với công tác của sứ đo Phao-lô cũng sẽ hài lòng với công tác của những mục sư lưỡng nghiệp, là những người san lòng phục vụ trong những cho không được ca tụng nhưng đem lại sự vinh hien cho Đức Chúa Trời. Ray Gilder là “national coordinator” cho “SBC Bivocational and Small Church Leadership Net-work” (bivosmallchurch.net) và phục vụ trong mục vụ lưỡng nghiệp với “Tennessee Baptist Convention” tại  Nashville. Ong cũng là Mục sư của “Gath Baptist Church” tại McMinnville, Tenn.
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của họ. Không những họ đông hơn, nhưng cả một 
đội quân của họ với vũ khí, ngựa, xe. Đôi khi 
“Đừng sợ” giúp cho chúng ta bớt sợ hãi. 

Rồi Ê-li-sê cầu nguyện, “Lạy Đức Giê-hô-va, 
xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” 
Chúa mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi 
đầy những ngựa và xe bằng lửa đang bao quanh 
Ê-li-sê. Thật sự “người ở với chúng ta đông hơn 
với chúng nó.” Tôi nghĩ đây là điều luôn luôn 
đúng dành cho những người theo Chúa Giê-su. 
Đôi khi chúng ta không nhìn thấy. Có những lúc 
chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt sự hiện 
diện của Đức Chúa Trời, và sự quan phòng của 
thiên sứ của Ngài. Tuy nhiên điều chắc chắn là 
chúng ta luôn luôn có sự hiện diện của Ngài. Đức 
Chúa Trời không bỏ rơi khi chúng ta cần sự vùa 
giúp của Ngài. 

Khi Chúa Giê-su bị bắt (Ma-thi-ơ 26), một 
trong những môn đệ của Ngài rút gươm ra chống 
lại. Chúa Giê-su nói với môn đệ ấy rằng, “Con 
tưởng rằng Ta không thể xin Cha, và Ngài sẽ lập 
tức sai đến cho Ta hơn mười hai quân đoàn thiên 
sứ hay sao?” (26:53). Chúa Giê-su có thể luôn 
luôn nhìn thấy những gì chúng ta hiếm khi nhìn 
thấy bằng mắt thường. Ngài biết Đức Chúa Trời 
luôn luôn hiện diện, luôn luôn vùa giúp những ai 
theo Ngài. 

Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy sự vùa 
giúp của Đức Chúa Trời chung quanh ta như Chúa 
Giê-su nhìn thấy, chúng ta cần cầu thay cho 
nhau. Một lời cầu nguyện như Ê-li-sê cầu thay cho 
đầy tớ của mình, “Chúa ơi, mở mắt anh ta. Chúa 
ơi, mở mắt cô ta. Chúa ơi, mở mắt chúng con – 
để tất cả chúng con đều thấy.” Sự vùa giúp của 
Đức Chúa Trời luôn luôn ở chung quanh và không 
bao giờ rời chúng ta. 

Hãy cùng với tôi trong suốt tháng này cầu 
nguyện cho nhau, “Chúa ơi, xin mở mắt chúng 
con để chúng con thấy.”

Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, 
và anh ta thấy núi đầy những ngựa 

và chiến xa bằng lửa… (2 Các Vua 6:17)  
 
Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của 

Ngài trên thế gian này hơn là chúng ta tưởng. Và đôi 
khi chúng ta quên rằng Chúa luôn hiện diện khi 
chúng ta cần sự vùa giúp của Ngài. 

Vua A-ram (2 Các Vua 6) nổi giận với tiên tri Ê-li-
sê vì Ê-li-sê luôn luôn báo trước cho vua Y-sơ-ra-ên 
biết được kế hoạch của ông, do đó dân Y-rơ-ra-ên 
tránh được sự đàn áp của vua A-ram. Vì vậy vua A-
ram cho đội quân hùng hậu đến bắt Ê-li-sê. Họ đến 
lúc ban đêm và bao vây thành. Đầy tớ của Ê-li-sê 
dậy sớm và đi ra ngoài thì thấy quân lính với ngựa 
và xe đang bao vây thành. “Thầy ơi, chúng ta làm 
sao đây?” 

Trong cuộc sống của chúng ta có những lúc cũng 
như thế, đột nhiên có một sự thay đổi nào đó khiến 
cho chúng ta đối diện với những trắc trở và nguy 
hiểm. Sự ngăn trở của những người có thẩm quyền, 
sức khỏe xuống dốc, khủng hoảng tài chánh, bất 
chợt cần sự giúp đỡ của bạn bè hoặc của cộng đồng 
Cơ-đốc gần chúng ta. Chúng ta kêu gào, “Chao ôi, 
chúng ta phải làm sao đây?” 

Ê-li-sê trả lời người đầy tớ, “Đừng sợ.” Đây là 
một trong những thông điệp từ Đức Chúa Trời dành 
cho dân sự Ngài được lặp đi lặp lại và không thay 
đổi. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng 
“Đừng sợ,” ngay cả khi có những điều trông tệ hại 
và chúng ta không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. 
“Đừng sợ.” 

Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng 
chúng ta. Đức Chúa Trời hứa không bao giờ rời hoặc 
từ bỏ chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta đối diện, 
chúng ta không đối diện một mình. Ngay cả khi 
chúng ta chết, bởi sự hiện diện và quyền năng của 
Chúa Giê-su, chúng ta vẫn sống. 

Trong bối cảnh của đầy tớ của Ê-li-sê, Ê-li-sê nói 
thêm, “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông 
hơn những người ở với chúng nó.” Có thể lắm người 
đầy tớ nhìn chung quanh và đếm hai người 
“mình” (Ê-li-sê và người đầy tớ), và hằng trăm người 
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714.677.2076 
info@uuc.edu 

www.vst.uuc.edu 

Trang 4 

 

“…Mũi tên của kẻ thù không thể phá vỡ được niềm hoan lạc của 
những ai đang ca ngợi Chúa… (II Sử Ký chương 20) Trận chiến 
không phải là của chúng ta, mà là của Chúa. Trong khi chúng ta ca 
ngợi Chúa, thì Ngài khiến cho kẻ thù của chúng ta tháo chạy.”  

 “…Lời cầu nguyện cảm tạ của chúng ta khiến cho quyền năng 
của Chúa tuôn tràn và hoạt động trên đời sống người khác…”  

“…Chết đi cho bản ngã là một cuộc hành trình tiến lên không 
ngừng, và cuối cùng tôi tin rằng cuộc hành trình đó chỉ được thực hiện 
bằng sự ca ngợi…” 

Trích trong Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca 

Trı́ch chương 8 trong quyen  “Nghịch	Cảnh	Thành	Ngợi	Ca”  (Prison	to	Praise) Tác giả: co Mục sư Merlin R. Carothers Chuyen ngữ: Thiên Ca 

Nghịch	Cảnh	Thành	Ngợi	Ca	

Hãy	vui	mừng	mãi	mãi,	cầu	nguyện	không	thôi;		
Hãy	cảm	tạ	Chúa	trong	mọi	hoàn	cảnh,		

vì	đó	là	ý	muốn	của	Đức	Chúa	Trời	đối	với	anh	em	trong	Đấng	Christ	Giê-su.                     I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 


