TRANG BỊ ĐỂ HẦU VIỆC
Công vụ 1:1-3. Câu gốc.c 2.
Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài
cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.

- Bất cừ một việc làm nào cũng cần được hướng dẫn việc.
- Công vụ 1:1-3 bảng tóm tắc 5 trang bị để hầu việc Chúa:
*đã chọn, *Làm và dạy, *răn dạy, *là sống, *nước Đức Chúa Trời.
Bài nầy đề cập đến điều thứ 2 là: răn dạy.
I. TRANG BỊ THẾ NÀO.
1. Thánh Kinh:
- “Ngài cậy Đức Thánh Linh”: cả hai Ngôi tham dự trang bị. Vì sao?
Câu đố: Nghe bằng tấm lòng hay nghe bằng lỗ tai?
Kh 1:10 Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe
đằng sau có tiếng…….Nếu lòng chưa được cảm hoá chưa nghe được.

- “mà răn dạy”. phần trên “ làm và dạy ” khác với răn dạy. Cả hai đều
là dạy, nhưng một bên là làm và dạy, tức là thêm vào những đều tốt.
Nhưng dạy bằng cách răn, là để bỏ điều xấu, là cảnh cáo răn đe, tiếng
Việt là “bị rầy ”.
Sự huấn luyện hoàn chỉnh luôn có hai phương diện, lời Chúa cũng có
hai phương diện:
IITi 3:16 Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự
dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
Hêb 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn
gươm hai lưỡi, lời vừa cứu vừa diệt.

- “các sứ đồ mà Ngài đã chọn”. Được răn dạy là một đặc ân. Kinh
thánh có chép: Sự quở rách tỏ tường, hơn yêu thương giấu kín. Các
sứ đồ: Đuợc chức vụ, không có nghĩa kết thúc khóa học của Chúa.
Người nhận chức vụ là bắt đầu một tấn trình mới, có những bài học
mới trong chức vụ chỉ có vừa hầu việc mới học được. Chúa phán:
Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta.
Điểm khác sự kêu gọi Cựu ước, thường có sự từ chối đi trước. Trong
Tân ước Chúa chọn 12 vị môn đồ nầy: Phierơ, Anhrê “ liền ” bỏ lước

theo Ngài; Mathiơ “ liền ” đứng dây theo Ngài…v..v..họ mau mắn
đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Họ sẵn sàng thay đỗi mình. Ngài dùng
những người sẵn lòng.
* Trang bị không chỉ bởi lòng muốn mà cần hành động thiện chí.
Trò hỏi thầy sao có những tánh xấu không bỏ được? Thầy dẫn trò đến
3 loại cây: cây mới nẩy mầm, cây đã lên, và cây lên cao, con thử nhổ
xem sao. Mầm dễ nhổ, cây khó và cây lên cao không thể. Thầy dạy:
cũng có những bản tính cần thiện chí và thời gian để thay đỗi.
2. Thực chứng:
Có sự khác nhau giữa sự nhận chức vụ chịu răn dạy và không chịu
răn dạy, đơn cử Phierơ và Giuđa: cả hai người đều đối diện satan,
Kinh thánh nói về Giuđa. Lu 22:3 Vả, quỉ Sa-tan ám vào Giu-đa, nói về
Phierơ. Lu 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy
ngươi như...

- Họ khác nhau: Chúa trang bị một người nhận, một người từ chối.
Mat 16:23 Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng
nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.

- Phierơ vẫn đi theo Chúa, qua đoạn 17, được Chúa đưa lên núi cao.
Mat 17:1 Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em
Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên núi cao.

- Giuđa Íchcariốt được Chúa răn dạy nhưng từ chối sự răn dạy.
Mat 26:21 Khi đương ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các
ngươi rằng: Có một người trong các ngươi sẽ phản ta.
Gi 13:30 Còn Giu-đa, khi lãnh lấy miếng bánh rồi, liền đi ra. Khi ấy đã tối.

* Phierơ “làm theo Chúa”; Giuđa “làm theo mình”.
Một người đến xin học nghề thợ rèn, nói: Xin bác dốc lòng dạy cháu
nên người thợ giỏi. Bác thợ đáp: Không khó miễn sao cậu làm theo
như tôi dặn, khi tôi gấp thỏi sắt trong lò lửa ra, tôi sẽ đặt trên chiếc đe
nầy, và khi anh thấy tôi gật đầu một cái, thì cậu đập vào chổ đó.
Chẵng bao lâu sau nguời thanh niên nầy trở nên người thợ rèn giỏi.

Chúa Giêxu vị thầy lỗi lạc, 12 sứ đồ là các học trò, khi Ngài đem cục
sắt trong lò lửa ra để trên đe, mỗi người muốn đập sao thì tùy ý, thì
bao lâu miếng sắt sẽ trở thành cái lưỡi hái cho thợ gặt lúa?

5. Trang bị Phierơ ( sống Đạo ): giữ lời dạy của Chúa, sự thông công,
lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện ( trong thời kỳ thương khó ). Đức Thánh
Linh đã hướng dẫn Hội thánh đầu tiên sống như vậy.
Công 1:14 Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các

II. TRANG BỊ ĐIỀU GÌ.
- Đức Thánh Linh làm gì? kết quả những gì Chúa Giêxu trang bị.
Những gì xảy ra trong sách Công vụ, chính là sự trang bị Chúa Giêxu
cho môn đồ Ngài, bây giờ Đức Thánh Linh làm cho kết quả.
- Kinh nghiệm và Kết quả:
Đối chiếu Phierơ được trang bị với kết quả trong ngày Lễ Ngũ tuần.
1. Trang bị Phierơ lòng (mềm mại) với cái nhìn của Chúa, và đoàn
dân mềm mại quay về với lời Chúa.
Lu 22:61 Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán
cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần;
Công 2:14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân
chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ
điều nầy, và lắng tai nghe lời ta.

2. Trang bị Phierơ sự (ăn năn), người khác cảm động ăn năn.
Lu 22:62 rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Công 2:37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-erơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?

3. Trang bị Phierơ (lời Chúa): trưng dẫn khi rao giảng lời Chúa..
a

Lu 24:44 Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các
ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se,
các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.
Công 2:16,25,34 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng:

4. Trang bị Phierơ (từng trãi) 4 bước: hối cải, ăn năn, tha tội, và đầy
dẫy Đức Thánh Linh, người nghe cũng nhận 4 bước đó.
Công 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa
Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức
Thánh Linh.
Công 2:41 Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong
ngày ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.

người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài.
Công 2:42 Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự
thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

6. Trang bị Phierơ (tận hiến): trong Thánh Linh, Hội thánh đầu tiên
được thôi thúc sống tận hiến.
Mat 4:20

Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.

Công 2:45 Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự
cần dùng của từng người.

Đức Thánh Linh làm cho kết quả những gì môn đồ đã được Chúa
Giêxu trang bị trước.
Đó là những bước đầu căn bản, và sau đó bởi kinh nghiệm theo Chúa
mỗi người sẽ bước vào những bước mới mẻ sâu nhiệm hơn.
III. BẠN ĐÃ SẴN SÀNG.
- Răn và dạy khác nhau thế nào, và cần thiết ra sao?
- Một điều Chúa muốn mà mình chưa thay đỗi được?
- Bạn đã đáp ứng sự trang bị của Chúa như thế nào?
Chuyến xe dừng lại, mọi người vào quán ăn. Nơi đây nổi tiếng với
món súp độc đáo, món cà ri tuyệt vời, và nhiều món hấp dẫn khác.
Một người gọi: Cho tôi một tô súp.
- Thưa có phải ông đi chuyến tàu lửa tốc hành đó? - Vâng! đúng thế.
- Người chủ quán: Thưa ông không có súp.
- Xin vui lòng cho một phần cơm hấp với càri.
- Thưa ông cũng không có, nếu ông đi chuyến xe đó ông chỉ có thể
dùng bánh xăng uých. Còn những món kia tôi đã dùng cả buổi sáng
để chuẩn bị, mà ông chỉ có mười phút để ăn. Tôi chưa thể mời ông ăn
những món mà ông không có đủ thì giờ thưởng thức.

