HẦU VIỆC THEO THÁNH LINH
Công vụ 1:15 – 2:4. Câu gốc. Ga 5: 25
Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống,
thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
Sách Công vụ cung cấp phương cách Hội thánh hầu việc Chúa.
- Buổi sáng sau khi cầu nguyện tôi bật tổng công tắc điện, sau đó mở
máy vi tính làm việc, một hôm quên mở điện…tôi mở máy, ngồi chờ
…một lúc không thấy máy khởi động, chợt nhớ là chưa mở công tắc
điện. Khi chưa có dòng diện máy không hoạt động. Hầu việc Chúa khi
chưa có Đức Thánh Linh cũng như vậy.
- Công vụ đoạn1, sự hầu việc Chúa trước khi có Đức Thánh Linh, Đoạn 2, sự hầu việc sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Cho chúng ta một bảng đối chiếu: Phân biệt thế nào là do Đức Thánh
Linh, và thế nào là do con người.
Cả hai đoạn 1& 2 có nhiều điểm giống nhau: cùng một chổ, cùng
những con người đó, có sự hầu việc, có kết quả. Nhưng khác xuất phát
do cảm thúc khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau.
Để dễ nhớ, chia 3 phần chính trong sự theo Chúa, mỗi phần đưa ra
trọng điểm Trước và Sau,
au rồi So sánh khi được đầy dẫy Đức Thánh
Linh, nhằm giúp phân biệt và biết điều cần đeo đuổi.
- Trong sự Nhóm lại. 1:12-14 so 2:1-4.( Hội Thánh. )
- Trong sự Hầu việc. 1: 15-20 so 2:36. ( Chức vụ. )
- Trong sự Đáp ứng. 1:31-36 so 2:37-47. ( Người chưa tin.)
* Công vụ đoạn1và 2 cho một bảng đối chiếu để giúp phân
biệt.
I. TRONG SỰ NHÓM LẠI. Sự tìm kiếm cần yếu.
- Trư
Trước, có
có nhữ
những gì
gì củ
của Chú
Chúa. 1:12- 26.
Hội thánh trong đoạn 1 họ có gì? họ có Sứ đồ, môn đồ, đán ông đàn
bà, họ có ghi nhớ lời Chúa trở về phòng cao cầu nguyện, họ có sự hiệp
chung, họ có lòng sốt sắng, họ có bền lòng hiệp ý nhau.
- Sau,
Sau, có
có chí
chính Chú
Chúa. 1:4.
Đoạn 2:4 “ hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh...
như Đức Thánh Linh cho mình nói ”.
Đức Thánh Linh đáp đậu trên mỗi cá nhân trong Hội thánh.

+ So sánh:
sánh Có những gì của Chúa là bạn được phước, nhưng chưa có
nguồn phước. Thiếu Chúa, một lúc sẽ cạn kiệt, cô đơn trên linh trình,
không có sự hướng dẫn, và bạn sẽ đi lệch hướng.

* Không phải có bao nhiêu điều của Chúa, nhưng có Ngài bao nhiêu.

II. TRONG SỰ HẦU VIỆC.
1. Chổ
Chổ đứng. Chổ đứng trong Hội thánh.. 1:15 so 2:14.
- Trư
Trước. 1:15. “Phierơ đứng dậy giữa ”
Trước khi được đầy dẫy Thánh Linh Phierơ đứng giữa, thực ra từ ngữ
nầy không chỉ về chổ đứng mà chỉ về cái trục, trung tâm của mọi sự:
suy nghĩ, kế hoạch, điều khiển, xoay chuyển mọi người. Mọi diễn tiến
tiếp theo đều do Phierơ điều khiển.1:15-26
- Sau khi được Thánh Linh
2:2 “tiếng gió thổi đầy khắp nhà môn đồ ngồi.” sự yên lặng để Chúa
hành động. “đậu trên mỗi người trong bọn mình” chữ bọn thật hay: chỉ về
giống nhau đơn sơ khiêm tốn.
+ So sánh:
sánh: Khi chưa có Thánh Linh người ta dễ đứng vào vị trí của
Chúa
- Đứng giữa là vị trí của Chúa Giêxu.
Giăng 20:19. Đức Chúa Giêxu đến đứng chính gi
giữ
ữa.
Khải 1:13. Và ở gi
giữ
ữa bảy chơn đèn có ai giống như con người. Chúa
Giêxu ở giữa, Ngài là trung tâm, là điểm chú ý của mọi người. Đoạn
2:2. Thánh Linh chuyển động, Ngài là trung tâm .
c14 “Phierơ đứng ra cùng ”.
Phierơ đứng ra cùng, không còn đứng giữa làm trung tâm, dầu có đứng
ra cũng là đứng cùng với nhau để cùng hầu việc Chúa.
* Thánh Linh giúp mọi người hướng về trung tâm là Chúa.
2. Trọ
Trọng tâ
tâm. Điều họ nhắm đến.. 1:14 so 2:17..
- Trư
Trước, nhắm về một người. 1:14. “ về tên Giuđa..” Phierơ nói về
Giuđa, nói về con người.
- Sau,
Sau mục tiêu là Chúa. 2:17.Thần của Chúa; c22.Giêxu ở Naxarét; c25.
Tôi từng thấy Chúa; c32. Đức Chúa Giêxu nầy..
+ So sánh:
sánh Sự tìm kiếm trước khi có Thánh Linh, nhìn thấy con người,
thấy yếu đuối người khác, tìm cách giải quyết, quan tâm đến chức vụ
thay thế, nghĩ rằng đủ người mới làm việc được.
Trọng tâm của người đầy dẫy Đức Thánh Linh là nói về Chúa, giải bày
sự Cứu rỗi, hướng mọi người về cùng Chúa.

*Đức Thánh Linh làm cho lòng chúng ta yêu những linh hồn hư mất,
và Chúa Giêxu kêu gọi vào chức vụ..

3. Lờ
Lời nó
nói. Ngôn ngữ để diễn đạt.. 1: 17-19..
- Trư
Trước, ngôn ngữ chưa được xức dầu: Tên Giuđa, là đứa, nó vốn

thuộc về bọn ta, tên đó, nhào xuống, nứt bụ
bụng đổ ruộ
ruột, sự đó cả thành
biế
biết chán.
chán Kế đó ông trưng dẫn sách Thi thiên nói về Giuđa. Thiên

109:8. Lời nói của sự nóng cháy xác thịt khác với sự nóng cháy Thánh
Linh. Nhiệt tâm xác thịt không thay thế Thánh Linh.

*Ngôn ngữ xác thịt không chuyển được ý muốn Đức Chúa Trời.

- Sau,
Sau ngôn ngữ từ Đức Thánh Linh. 2:11. “Lấy tiếng chúng ta mà nói
những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.”
Sứ đồ Phierơ dùng tiếng loài người được xức dầu để nói về sự cao
trọng của Đức Chúa Trời..
+ So sánh:
sánh: Đoạn 1 nói “lời để lòng ” rồi trưng Kinh thánh hỗ trợ cho ý
mình. Đoạn 2 nói “Lời từ trên” trưng dẫn lời Chúa, giải nghĩa rỏ ràng
ai nấy yên lặng nghe, bị Đức Thánh Linh bắt phục. Nói về Chúa theo
cách của Chúa.
Công 15:7 Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói
cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức
Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em, để cho người ngoạis
được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo.

*Lời nói cần được xức dầu để giải bày được sự thiêng liêng.”

Gióp cũng nói về Chúa, các bạn ông cũng nói về Chúa, nhưng Chúa
chỉ ra cho thấy sự khác nhau.
Gióp 42:7…Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu
ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như
Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói. 8 ….rồi Gióp, kẻ tôi tớ ta, sẽ cầu nguyện
cho các ngươi; vì ta sẽ nhậm lời người, kẻo e ta đãi các ngươi tùy
theo sự ngu muội của các ngươi; vì các ngươi không có nói về ta
cách xứng đáng, như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói.
ICôr 2:13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn
ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà
Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự
thiêng liêng.

*Chúa tạo nên con người của Ngài trước khi dùng người hầu việc.

III. TRONG SỰ ĐÁP ỨNG. Điều gì thúc đẫy.
- Trư
vì th
thúc đẫy do ngư
người. 1:211:21-26.
Trước, đáp ứng vì
Sứ đồ Phierơ trình bày, trưng dẫn Kinh thánh, đề nghị bầu cử người
thay thế chức vụ cho Giu đa, đồng thời cũng đưa ra điều kiện để vào
chức vụ nầy.
- Sau,
Sau, đáp ứng do Thá
Thánh Linh cả
cảm động.
ng. 2:372:37- 41.
Sau lời giảng trong quyền năng Thánh Linh, Sứ đồ Phierơ chưa kịp
kêu gọi mọi người đã kêu lên rằng: Chúng tôi phải làm chi.

Công 2:37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng ccảảm độ
động,
ng, bbèn
èn

phảải
hhỏỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ttaa ph
chi?? - Người đề lao. Công 16:30 Đoạn, đưa hai người ra
làm chi
ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?
Khi có sự hành động của Đức Thánh Linh, người ta khao khát và
muốn biết Chúa, và muốn biết Chúa dạy mình phải làm gì? Và Phierơ
hướng dẫn ai nấy ăn năn hối cãi để tội được tha rồi khích lệ họ cũng sẽ
được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
*Sự thúc đầy là cần thiết, nhưng sự cảm động là thiết cần.

+ So sánh:
sánh Sự sốt sắng khi chưa có Đức Thánh Linh dễ vượt qua ranh
giới đi vào lãnh vực không thuộc về mình mà thuộc về Chúa. Như việc
chọn Sứ đồ: “trúng nhằm MaThia ”. Chức vụ Sứ đồ (Mục sư ) không do
bầu cử. Những điều kiện Phierơ đưa ra rất cần “ắắt có ”, nhưng chưa
“đ
đủ ” vì thiếu yếu tố quan trọng nhất là phải được Chúa kêu gọi. Công
vụ 1. lần duy nhất đề cập đến Ma-Thia ( c23,26 ) và cũng là lần cuối
cùng KT đề cập đến. * Kinh nghiệm, về sau Phierơ đã nhấn mạnh:
IIPhi 1:10 Vậy, hỡi
anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu ggọọi và ch
chọọn
lựa mình
mình
ình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
- Sự thúc đẫy kết quả tạm thời vì được tác động bên ngoài, vì thiếu sự
hành động của Chúa trong tấm lòng. Trái lại:

*Những đáp ứng đến từ Đức Thánh Linh luôn bền vững.

- Sau lơ. Công 22:10 Tôi bèn thưa: Lạy Chúa, tôi phải làm chi?
Chúa đáp rằng: Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa-mách, ở đó
người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm.
Êph 3:20 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong
chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu
xin hoặc suy tưởng,
Tin Chúa không bền, hầu việc thiếu chuyên tâm vì thúc đẫy đến từ con
người mà thiếu sự cảm động của ĐứcThánh Linh.
+ Lời kế
kết Áp dụ
dụng: Có
Có 3 lờ
lời Cầ
Cầu nguyệ
nguyện hô
hôm nay:
1.Th
1.Thờ
Thờ Phư
Phượng:

*Tìm kiếm Chúa hơn có những gì của Chúa.
2. Hầ
Hầu việ
việc:

*Không phải người làm việc của Chúa mà Chúa làm việc qua người.
3. Đáp ứng:

*Sự thúc đầy là cần thiết, nhưng sự cảm động là thiết cần.

