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LÀM THẾ NÀO ĐỂ HƯỚNG DẪN 
BUỔI THỜ PHƯỢNG? 

 
 
 

1. Thờ phượng là gì ? 
2. Tại sao chúng ta phải thờ phượng? 
3. Việc gì xảy ra khi chúng ta thờ phượng ? 
4. Làm thế nào để trở thành người hướng dẫn thờ phượng? 
5. Sử dụng âm nhạc trong buổi thờ phượng như thế nào? 
6. Làm thế nào để đánh giá những biểu lộ khác nhau trong sự thờ phượng? 
7. Cách hường dẫn một buổi thờ phượng theo nghi thức? 
8. Cách hướng dẫn buổi cầu nguyện và ngợi khen ? 
9. Cách hướng dẫn buổi nhóm đặc biệt? 
10. Cách hướng dẫn người khác đến với Đấng Christ qua những buổi thờ phượng của chúng 

ta? 
 

BÀI 1:           THỜ PHƯỢNG LÀ GÌ? 
 
 
 
 
 
Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy (Giăng 4:24) 
I. Thờ phượng là gì? 

1 Ý nghĩa 
 Tiếng Hybálai «  SHACHAH » « sấp mình xuống » (phục 26 :10 ; Isử ký 16 :29 ; 

Thi 66 :4, 95 :6) 
 Tiếng Hylạp « PROSKUNÉO » : « sấp mình xuống » để tỏ lòng tôn kính(Giăng 

4 :20 , 12 :20 ; Khải 5 :14) 
 Tiếng Anh « WORSHIP » « Bày tỏ lòng tôn kính hay kính trọng ». 

2 Mô tả : 
Thờ phượng là làm tươi mới lương tâm bằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nuôi 
nấng tâm trí bằng luân lý của Đức Chúa Trời. Mở lòng ra tiếp nhận tình yêu của Đức 
Chúa Trời và hiến dâng ý chí cho mục đích của Đức Chúa trời.(Tổng Giám Mục 
WILLIAM TEMPLE) 

3 Minh hoạ : (Khải 4 :1-11, 19 :1-8) 
 

II. Ai có liên hệ trong sự thờ phượng : 
1. Đức Chúa Trời là Cha. Giăng 4 :21-24 

a. Đấng mặc khải chính mình Ngài cho chúng ta. Giăng 4 :22,25-26 
b. Đấng ban cho chúng ta sự cứu chuộc. Giăng 4 :22 (so với14 :16) ; 

 Hê 10 :19-22 
 Đấng khao khát chúng ta thờ phượng.   Giăng 4 :23 
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 Ngài là thần.  Giăng 4 :24 
2. Dân sự của Đức Chúa Trời là con. 

a. Những người thờ phượng theo sự mặc khải  Giăng 4 :21 
b. Những người tiếp nhận sự cứu chuộc.    
c. Những người thờ phượng hết lòng.  Phục 6 :4,5 

III. Chúng ta thờ phượng bằng cách nào ? 
1. Bằng tâm thần : (trong Thánh Linh). 

Tại chỗ cao nhất của con người chúng ta: “linh của chúng ta” với sự giúp đỡ của Thánh 
Linh (Êph 5:18,19; Rôma 8:23). 

2. Bằng chân lý: (trong lẽ thật) 
a. Bản thân chúng ta: 

Lòng và tay trong sạch. Thi thiên 24:4   
Bước đi trong ánh sáng. I Giăng 1:5-9 

b. Đức Chúa Trời thánh khiết.       Êsai 6:1-6; Hêb 12:28,29 
Bài tập về nhà: 

1. Học Thi Thiên 95_thuộc lòng câu 1-7. Bạn phân biệt sự cảm tạ, ngợi khen và thờ phượng 
như thế nào? 

2. Đọc cuốn “Thờ phượng của Graham Kendrick (Ch 1,2,6,7,8). 
 
 
 
 
 
 
 

BÀI 2:         TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI 
THỜ PHƯỢNG? 
 
I. Để phục vụ Chúa: 
      Sự thờ phượng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

1. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng thật.  Giăng 4:23 
2. Chỉ một Đức Chúa Trời đáng được thờ phượng.  Mathiơ 4:10 
3. Đức Chúa Trời yêu thích sự ngợi khen của dân sự Ngài Thi 149:3-5 
4. Đức Chúa Trời khao khát công bố sự nhân từ của Ngài. Thi 145 

 
 
 
II.  Để phục vụ lẫn nhau : 
      Sự thờ phương gây dưng Hội Thánh: 

Để làm thoả mãn những nhu cầu sâu xa nhất Êph 3:14-19 
Để làm thoả mãn những mong muốn thuộc linh Thi Thiên 42 
Để cuộc sống được biến đổi II Côr 3:18 
Để hội thánh được gây dựng Côlôse 3:16 
Để hướng sự hiệp một Thi 133:1 

III. Để phục vụ thế giới: 



 3

Sự thờ phượng công bố Vương Quốc Đức Chúa Trời:Cvụ 16:25-34 II Sử 20:18-28 
Sự thờ phượng khai phóng quyền năng Đức Chúa Trời : Thi 22:3, 97:1;145:1 
Sự thờ phượng tôn Đức Chúa Trời lên ngai mathiơ 4:10 
Sự thờ phượng truất ngôi Satan 

Bài tập về nhà: 
      “ Mục đích chính của con người làm vinh hiển Đức Chúa Trời và thoả thích nơi Ngài đến đời 
đời”(so với Côr 10:31; Thi 73:25,26) 

 Nếu sự thờ phượng là mục đích chính của con người thì bạn đã biểu lộ điều này trong cuộc 
sống hằng ngày như thế nào? 

 Hãy đọc “Sự thờ phượng” của Graham Kendrick (chương 5). 
 
 
 

 
 
 

BÀI 3:           VIỆC GÌ XẢY RA KHI CHÚNG TA 
THỜ PHƯỢNG? 
 
 
Sự thờ phượng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu và bất cứ hoàn cảnh nào. Vì sự thờ 
phượng là động năng (Dynamic0 và xày ra khi chúng ta có mối thông công và có những kinh 
nghiệm khác với Đức Chúa Trời,từ đó xảy ra nhiều việc,chẳng hạn: 
 
1. Bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời: 

 Trường hợp Salômôn dâng đền thờ IVua 8 
 Sự kiện : vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thờ. IVua 8:10 
 Kết quả: những người tế lễ không thể đứng phục vụ. I Vua 8:11 
 Tác động ngã rạp xuống, thờ phượng trong yên lặng, kính sợ sâu xa. I Vua 9:13; Khải 1:17 

2. Chiến thắng kẻ thù: 
1. Trường hợp: trận chiến giữa Giôsaphát, dân Môáp và Amôn. II Sử 20:1-30 
2. Sự kiện: Đức Chúa Trời can thiệp và phục kích kẻ thù. IISử 20:22 
3. Kết quả: chiền thắng mọi kẻ thù hùng mạnh. II Sử 20:20-31 
4. Tác động: tin chắc sự đắc thắng. Thi Thiê 68:1 

3. Bày tỏ những dấu kỳ phép lạ: 
1. Trường hợp Phaolô và Sila bị bỏ tù. Công 16:22-34 
2. Sự kiện : động dữ dội, phá tan cửa và làm xiềng xích rớt ra. Công 16:26 
3. Kết quả : đem sự cứu chuộc đến cho người cai tù và gia đình ông ta Công 16:30-34 
4. Tác động : quyền năng truyền giảng Phúc âm  

4. Gây dựng Cơ Đốc nhân: 
1. Trường hợp : Hội Thánh thờ phượng Công 13:1-3 
2. Sự kiện ; cầu nguyện và kiêng ăn Công 13:2 
3. Kết quả; những thành viên trong Hội Thánh được hướng dẫn, được gây dựng và tăng 

cường sức mạnh Công 13 
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4. Tác động: khai sinh ra công tác truyền giảng mới  
Bài tập ở nhà: 

1. Khi bạn thờ phượng có chuyện gì xảy ra không? 
2. Hãy viết lại những gì xảy ra trong lần: 

a. Thờ phượng tới  
b. Trong giờ cầu nguyện và ngợi khen lần tới, 
c. Trong buổi nhóm của tổ hạt nhân 

3. Đọc cuốn :thờ phượng” của Graham Kendrick(Chương 3.4). 
 
 
 
 

BÀI 4:  LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI HƯỚNG 
DẪN BUỔI THỜ PHƯỢNG? 
 
 
 
Hiểu rõ vai trò của mình: 

1. Kết quả công tác với đoàn, ca sĩ, người đệm nhạc. 
2. Hướng dẫn cả hội chúng bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 
3. Chuẩn bị Hội chúng bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời  
2. Tiếp nhận sự phục vụ 
3. Tiếp nhận Đấng Christ 

Chuẩn bị chính mình: 
1. Phải đặt nền móng Lời Chúa. Thi 119:1-8 
2. Phải mở lòng theo sự cảm động của Thánh Linh. II Côr 3:17 
3. Phải đầu phục quyền làm chủ của Đấng Christ. II Côr 4:5 
4. Phải làm đầy tớ lẫn nhau. Galati 5:13 

Chuẩn bị buổi thờ phượng: 
1. Xét lòng mình. Thi thiên 51:13 
2. Trông đợi Đức Chúa Trời. Thi Thiên 5:3 
3. Hiểu được mục đích của buổi thờ phượng 
4. Chọn bài hát cẩn thận : lời và nhạc. 
5. Nếu cần phải tập trước với người hướng dẫn đạo đàn. 
6. Xếp đặt cụ thể chẳng hạn: 

a. Liên hệ người xếp đật kế hoạch . 
b. Chuẩn bị bài hát trên giấy. 
c. Chỗ ngồi 
d. Hệ thống âm thanh (sound system)… 

Hướng dẫn rành mạch: 
1. Chính mình phải là người thờ phượng, hướng dẫn bằng cách làm gương. 
2. Nói thong thả rõ ràng: ra hiệu cho người đánh đàn. 
3. phải nhạy bén để Thánh Linh cảm động và chi phối thì giờ. 
4. Phải dùng ca đoàn hay ca sĩ để làm nổi bật buổi thờ phượng. 
5. Để thời gian trống có thể chuyển và đưa cái mới vào. 
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6. Hướng dẫn bằng uy quyền và sự tin quyết. 
Phải được Thánh Linh dẫn dắt trong sự hướng dẫn của bạn. 
Bài tập ở nhà: 

1. Hãy ghi ra những gì bạn phải cải thiện khi bạn phải làm người hướng dẫn buổi thờ phượng. 
2. Hãy đọc cuốn “ Thờ phượng.” Của Graham Kendrich (Ch 12,13) 

  
 
 
 
 
 

BÀI 5: SỬ DỤNG ÂM NHẠC TRONG BUỔI THỜ 
PHƯỢNG NHƯ THẾ NÀO? 

 
I. Ý thức tầm quan trọng của âm nhạc: 

1. Có loại nhạc được Đức Chúa Trời yêu thích. IISử 7:6 
2. Có loại âm nhạc bị Đức Chúa Trời ghét. Amốt 6:5 

II. Học cách sử dụng mọi loại hình thức nhạc: 
1. Dùng giọng ca: ca đoàn, đơn ca, ca sĩ. 
2. Dùng nhạc đệm: Piano, Guitar, trống...  
3. Hãy biệt mình ra thánh, dâng hiến nhạc cụ của mình.  (IISử 5:1) 

III. Chọn bài hát cẩn thận: 
1. Âm điệu có quen thuộc không? Nếu không bạn có thì giờ tập cho cả Hội chúng được 

không? 
2. Hoà âm có chỉnh không? 
3. Âm tiết (Rhythm) có đúng không? 
4. Lời: 

a. Có thích hợp với chủ đề không? 
b. Có tính Kinh Thánh không? 

IV. Chọn loại nhạc khí thích hợp: 
1. Sử dụng nhạc khí để ngợi khen, hoà âm cho ca sĩ dẫn đầu trong trận chiến, để công bố sự 

hiện diện của Đức Chúa Trời, sự thắng trận... 
2. Không hướng Hội chúng vào nhạc cụ nhưng hướng Hội chúng vào Đức Chúa Trời. 
3. Phải cẩn thận những phương cách âm nhạc không làm nổi bật buổi thờ phượng. 
4. Cân xứng trong việc sử dụng nhạc cụ khác nhau: Piano, kèn đồng, đàn dây, ống sáo, nhịp 

trống. 
5. Tôn trọng mỗi loại nhạc khí để bạn có thể sử dụng trong giờ phút đúng đắn. 

V. Cảnh giác những sai lầm thông thường: 
1. Coi chừng việc dùng âm nhạc như “người phá băng” (Ice breakers) hay “người điền khuyết 

khoảng thời gian trống” (Time fullers). 
2. Coi chừng việc sử dụng âm nhạc để giải trí. 
3. Tránh sự quá độ. 

VI. Nhấn mạnh vào Đức Chúa Trời: 
1. Dù hay âm nhạc chỉ là phương tiện chớ không phải cứu cánh. 
2. Âm nhạc có thể được dùng để phản ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 
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3. Hát Lời Kinh Thánh cũng có quyền năng tác động như giảng Lời Chúa. Hãy chạm vào 
nguồn năng lực ấy. 

 
 
Bài tập ở nhà: 

1. Hãy quan sát vài ba buổi thờ phượng, sử dụng những loại nhạc khí khác nhau. Hãy nhận 
định vai trò sử dụng nhạc cụ làm tăng cường buổi thờ phượng hay làm phân tán buổi thờ 
phượng như thế nào? 

2. Đọc cuốn “Thờ phượng” của Grahan Kendrick (chương 10). 
 

BÀI 6:             LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ  
NHỮNG BIỂU LỘ KHÁC NHAU  
TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG? 
 
I.  Biểu lộ cá nhân: 
Kinh Thánh nói chúng ta được dựng nên để ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời. (Thi Thiên 
102:18) 
Có nhiều cách để chúng ta có thể ngợi khen Đức Chúa Trời và biểu lộ chính mình khi chúng ta thờ 
phượng Ngài. 
 

 Miệng: Thi thiên 34:1 
a. Nói. Thi thiên 70:4   
b. Hát một bài ca mới. Thi thiên 100:2 
c. Nói lớn, tạo tiếng ồn. Thi 95:1,2; IISử 20:19 
d. Im lặng Habacúc 2:20 

Tay:  
 Vỗ tay. Thi thiên 47:1 
 Giơ tay.  Thi thiên 134:2 
 Chơi nhạc cụ.  Thi 150:1,3-5 

Thân thể: 
a. Quì gối hay sấp mình.  Thi thiên 95:6 
b. Đứng.  Thi thiên 134:1 
c. Nhảy múa. Thi thiên 149:3 
d. Nằm sóng soài.  Dân số ký 20:6 

II.  Biểu lộ tập thể: 
“Tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa Hội chúng” (Thi thiên 22:22). 
Biểu lộ tập thể có thể được “tổ chức” hay “tự do” nhưng cũng bao gồm những yếu tố cần thiết. 

I. Những trường hợp khác: 
a. Nghi lễ: thường thường có trật tự. 
b. Bất thường: thường không có chương trình xếp đặt trước. Ít dùng các nhạc cụ như: 

Guitar và trống. Đây là những cơ hội để nói tiên tri, làm chứng hay phục vụ. 
II. Những yếu tố cần thiết: 

 Hát thánh ca, Thi thiên, các bài hát thiêng liêng. 
 Xưng tội và cầu nguyện  
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 Chức vụ của Lời: đọc Kinh Thánh, nói tiên tri, giảng. 
 Các Thánh Lễ(Tiệc thánh) 
 Phục vụ: cầu nguyện cho người bịnh và các nhu cầu đặc biệt khác. 

Bài tập ở nhà: 
1. Có vài sự căng thẳng (không đồng ý)giữa sự thờ phượng theo lễ nghi và thờ phượng không  

có chương trình. Ban có kinh nghiệm đó không? Làm thế nào để vượt qua? 
2. Đọc cuốn thờ phượng” của Graham Kendrick(chương9-11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÀI : 7  CÁCH HƯỚNG DẪN 
 BUỔI THỜ PHƯỢNG THEO LỄ NGHI 
 
 
 
Thờ phượng theo lễ nghi là sự thờ phượng sử dụng hình thức tổ chứcđể dẫn dắt con dân Chúa cào 
trong sự hiện diện của Ngài.Sự thờ phượng này phục vụ Chúa, phục vụ người khác và phục vụ thế 
giới. 
 
 làm cho buổi thờ phượng có ý nghĩa: 
Chương trình sau đây có ý nghĩa và mềm dẻo. 
Thí dụ: có tiệc thánh. 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ NGHI THAY ĐỔI 
1 Chuẩn bị : Cầu nguyện, chuẩn bị,ăn năn, 

xưng tội. 
Im lặng. 

2 Ngợi khen: Thánh ca Hát theo đề nghị. 
3 Lời Chúa: Đọc Kinh Thánh.Giảng Nói tiên tri.Lời làm chứng 
4 Cầu nguyện: Cầu thay , lời cầu nguyện đã 

được chuẩn bị. 
Lời cầu nguyện ứng khẩu. 

5 Thánh lễ: Tiệc Thánh. Các cách phân phối khác 
6 Kết kuận Chúc phước. Đặt tay, cầu nguyện, chữa 

bịnh. 
Làm nổi bật sức mạnh của buổi thờ phượng theo lễ nghi: 

1. Cầu nguyện chung với nhau,dùng lời cầu nguyện có sẵn để cột chặct những người thờ 
phượng vào Thánh Linh. 

Thí dụ: Bài cầu nguyện chung 
2. Lời xác nhận có ý nghĩa củng cố chân lý vĩnh cửu. 
Thí dụ: Bài tín điều các sứ đồ. 
3. Những lời cầu gnuyện trong yên lặng giúp việc mở lòng ra cho Đức Chúa Trời. 
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Thí dụ: Dọn lòng thánh sạch. 
 Ghi chú thực tiễn: 

 Tập làm quen với cách thờ phượng theo lễ nghi. 
 Chú ý các chi tiết cần thiết: 
Sách phục vụ cho thờ phượng. 
Thánh ca 
Chuẩn bị cho các bài Thánh ca . 
Áo lễ. 
Thông báo. 
Tin tức tuần bái, nguyệt san. 
 Dành thì giờ cầu nguyện trước 15 phút trước giờ thờ phượng. 

Động viên thành phận cộng tác: 
đảm bảo công việc truyền thông rõ ràng: 

Hệ thống âm thanh (soungd systems). 
Tốc độ nói, đọc, cử chỉ. 

Lập mối quan hệ: 
 Tiếp xúc bằng cái nhìn. 
 Chào hỏi nhiệt tình. 
 Có lời khuyên bảo tốt và tế nhị. 

Quan hệ với Hội chúng: 
Những người tiếp tân. 
Ca đoàn 
Người đọc Kinh Thánh    
Người cầu thay. 

Bài tập ở nhà: 
1. Dành thì giờ tập diễn trong máy ghi âm hay Video để kiểm tra vai trò của mình. 
2. Kiểm tra lại: tác phong, tư thế, cách nói, cách phát âm. 
 
 
 
 

BÀI 8: CÁCH HƯỜNG DẪN BUỔI NHÒM  
CẦU NGUYỆN VÀ NGỢI KHEN. 
 
 
Buổi thờ phượng cầu nguyện, khen ngợi trong lúc tự do và uyển chuyển phải bao gồm sự phục 
vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ thế giới. 
 
I Phục vụ Chúa: 
  Chọn những bài hát tôn vinh Đức Chúa Trời về sự cao cả vĩ đại, tình yêu, sự khôn 

ngoan…của Ngài. 
  Ca ngợi, nhấn mạnh (Đức Chúa Trời là ai), và cảm tạ (việc Đức Chúa Trời đã làm). 

Vui mừng: động viên người khác phục vụ Chúa bằng mọi phương tiện: hát vỗ tay và nhảy 
múa. 
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Suy ngẫm: hãy để thời giờ suy ngẫm những lời ca. Học tập yên lặng để Đức Chúa Trời 
phán.(nguyện xin Chúa cho con dược nghe tiếng phán Ngài). 
Đáp ứng: hãy trông đợi sự trả lời hoặc tập thể cá nhân-hát một bài mới-hát bằng tiếng lạ, 
quì gối, cúi đầu,đứng chiêm ngưỡng, ăn năn tội hay dâng mình cho Chúa. Sự đáp ứng cũng 
có thể là kinh nghiệm bên trong rất ít hoặc không biểu lộ ra bên ngoài. 

II. Phục vụ người khác: 
1. Bằng sự giảng dạy: 
Động viên đọc Kinh Thánh hay chia sẻ Lời Chúa cũng như làm chứng về quyền năng của Đức 
Chúa Trời. 
2.  Bằng sự nói tiên tri: 
Tông mong lời phán từ Chúa để gây dựng thân thể và cũng qua lời tri thức, khôn ngoan, khải 
tượng, hay qua việc nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ 
III. Phục vụ thế giới: 
1. Luôn luôn có người có nhu cầu. Hãy cầu xin Chúa giúo ta phân biệt. 
2. Tạo cơ hội trong mỗi buổi thờ phượng, kêu gọi người dự nhóm tiếp nhận Đấng Christ, 
3. nhận sự cầu nguyện  chữa bịnh, hoặc giải cứu khỏi mọi quyền lực tối tăm. 
4. Chuẩn bi đội công tác phục vụ để giúp đỡ người có nhu cầu hay chăm sóc họ. 
5. Chuẩn bị phục vụ thế giới chung quanh cách rông rãi hơn. 
IV. Tránh những lỗi lầm: 
1. Đừng “giảng” trước mỗi bài hát hoặc trong sự cầu nguyện. 
2. Đừng kéo dài quá: điều này gây ra sự chán nản và làm mất đi sự kiẻnh kiền trong sự thờ 

phượng. 
3. Đừng sợ khi xử lý những nan đề như: 

 Làm chứng dài dòng, không nói vào trọng tâm. 
 Những lời tiên tri không gây dựng. 
 Những thái độ quẫn trí, cuồng nhiệt. 
 Hãy nói sự thật trong tình yêu. 

 
Bài tập ở nhà: 
Hãy lập dàn ý về một buổi cầu nguyện và khen ngợi chị định thời giờ thích hợp cho mỗi mục 
trong buổi thờ phượng kéo dài một giờ rưỡi. 
 
 
 
 

Bài 9: CÁCH HƯỚNG DẪN  
NHỮNG BUỔI NHÓM ĐẶC BIỆT. 
 
Ghi chú: 
Hãy tưởng tượng bất ngờ bạn được mời hướng dẫn một buổi nhóm, chỉ được thông báo trong 
thời gian rất ngắn, chẳng hạn một buổi truyền giảng đông người dự, thì bạn sẽ làm thế nào? 
 
I. Mục đích: 
1. Tôn cao Đấng Christ qua bài hát, sứ điệp và lời kêu gọi. 
2. Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân đối diện với những lời công bố của Chúa Jêsus. 
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3. Để cho Thánh Linh mang người nghe đến sự ăn năn và đầu phục Chúa. 
4. Phải mạnh dạn, cởi mở, mềm dẻo và nhạy bén luôn luôn. 

II. Nội dung: 
1. Một loạt những bài hát để xây dựng sự hiệp một và thờ phượng 
2. Cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban quyền năng và phước hạnh cho buổi nhóm. 
3. Một lời làm chứng do một tín hữu (đã được chuẩn bị truớc khi trình bày). 
4. Sứ điệp do Mục sư hay một diễn giả được mời. 
5. Kêu gọi và hướng dẫn thân hữu quyết định. 
6. Thì giờ sau dành cho việc khuyên bảo, chữa bịnh… 
7. Cũng có thể tạo cơ hội cho mọi người dự nhóm tái dâng hiến đời sống mình cho Chúa. 

III. Hãy nhớ:  
1. Chuẩn bị một bản liệt kê những vấn đề thực tế. 
2. Thí dụ: 
3. Bài hát (có in sẵn) hoặc Thánh ca. 
4. Phiếu quyết định (nếu có). 
5. Mời các người đánh đàn, ca đoàn họp lại cầu nguyện trước giờ nhóm. 
6. Thông qua các điểm đã học từ bài 1 đến bài 8 để áp dụng cho bản thân. 

IV. Hãy tránh:  
1. Những lời cầu nguyện lập lại, vô nghĩa. Nếu bạn cảm thấy hạn chế trong lời cầu nguyện 

công khai, hãy mời người khác. 
2. Cứ lập lại những bài hát tại chỗ không còn cảm động nữa. 
3. Bất cứ điều gì làm cản trở buổi thờ phượng. 

 
 
Bài tập ở nhà: 
Liệt kê vài điểm càn cải thiện trong buổi nhóm đặc biệt bạn đã tham dự và thảo luận với nhóm của 
bạn. 
 

 
 

BÀI 10   : LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẪN THÂN HỮU 
ĐẾN VỚI ĐẤNG CHRIST QUA NHỮNG 
BUỔI THỜ PHƯỢNG CỦA CHÚNG TA? 

 
I. Chuẩn bị: 

1. Cầu nguyện: 
 Xin Thánh Linh cảm động. 
 Xin Chúa xức dầu cho diễn giả. 
 Xin Chúa cáo trách tội lỗi. 
 Xin Chúa thăm viếng những thân hữu (nêu tên). 
 Xin Chúa chống cự kẻ thù. 

2. Mong đợi: 
 Nhiều người tin Chúa. 
 Có dấu kỳ phép lạ. 
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 Có sự chữa lành và sự giải cứu khỏi ma quỉ 
 Được báp têm bằng Thánh Linh. 

3. Tổ chức: 
 Những người khuyên bảo. 
 Đội công tác phục vụ. 
 Ban tiếp tân. 
 Nhạc sĩ, người sử dụng đàn. 
 Chiến sĩ cầu nguyền. 
 Kỹ thuật âm thanh. 
 Các công việc khác… 

II. Công bố: 
1. Vương quốc của Đức Chúa Trời. Mác 1:15 
2. Quyền năng chữa bịnh của Đấng Christ. Mác 16:17,18 
3. Tình yêu của Chúa Jêsus. Giăng 3:16 
4. Sụ tha thứ củ Ngài.  IGiăng 1:9 
5. Thách thức ăn năn và tiếp nhận. Công 2:38-41, 4:12 

III. Cung ứng: 
1. Phục vụ:  
Khuyên bảo.  
Cầu nguyện chữa bịnh, giải cứu khỏi quyền lực tối tăm. 
Báp têm bằng Thánh Linh. 
2. Thông công: thì giờ thông công làm quen. 
Thí dụ: 
Qua tách trà biết được thân hữu, làm quen, ghi nhận những điều đặc biệt để làm quen. 
3. Chăm sóc: giữ sự tiếp xúc, mời thân hữu tham gia vào tổ hạt nhân tư gia, đặc biệt chăm 

sóc. Hãy hướng dẫn từng người một học tập. 
 
 
Bài tập ở nhà: 

1. Chia sẻ những trường hợp có thân hữu đến với Chúa qua các buổi thờ phượng bạn tham dự. 
2. Thảo luận vai trò của những người khác có quan hệ. 
     


