Sứ vụ ký. Bài Giới thiệu.

CHỨC VỤ VINH HIỂN
IICôrinhtô 3:7-11. Câugốc.c 9
Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển,
thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần.

Đối chiếu Lễ vụ của Thầy tế lễ trong thời kỳ luật pháp và Sứ vụ về
Tin lành của các Sứ đồ. Sứ đồ Phao lô đưa ra một số phương diện sự
dự phần trong Tin lành được vinh hiển hơn bội phần.
Chúng ta có một bảng đối chiếu khác, của hai sách một là trong Cựu
ước và hai là trong Tân ước. Hai sách nầy có nhiều điểm giống nhau
cũng như khác nhau cho thấy điểm nỗi bật của sự đầy trọn tuyệt vời
trong sự Cứu Rỗi của Chúa.
+ Nền tảng bài học:
Đối chiếu 2 sách: Lêviký và Công vụ các Sứ đồ.
Sách Công vụ các Sứđồ là sách Lêviký của Tân ước. Là Sứ vụ ký.
Vì trong đó tìm thấy bảng hướng dẫn cho chức vụ Thầy tế lễ trong
giao ước mới.
+ Mục đích bài học:
- Tính hiệp nhất của chương trình Cứu rỗi xuyên suốt Kinh thánh.
- Giúp dễ nhớ những điểm chính trong chương trình cứu rỗi.
- Sự đầy trọn trong ơn cứu rỗi và vinh hiển được trở nên thầy tế lễ
trong thời kỳ Giao ước mới của ân điển (tân ước).
+ Đối chiếu hai sách:
1. Sự tiếp theo về Tên sách: Lêviký; CôngvụcácSứđồ.
Lêviký chép công việc thầy tế lễ giao ước cũ.
Công vụ chép về công việc thầy tế lễ trong giao ước mới.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển của chi phái Lêvi trong
cựu ước, ngày nay cũng thuộc về Hội thánh nói chung về mỗi con cái
Chúa. Đức Chúa Trời luôn có lời phán của Ngài cho những việc Ngài
muốn chúng ta làm.
Xuất 18:20 Hãy lấy mạng lịnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết
con đường nào phải đi, và điều chi phải làm.

2. Sự tiếp theo về Tổng quan. Đoạn và câu.

Lêviký Đức Chúa Trời phán dạy Môise. Công vụ Đức Thánh Linh
phán dạy Hội thánh, qua những việc Ngài làm được ghi chép lại,
hoặc được soi sáng giải nghĩa như phần tiếp theo trong các thư tín.
+Về Đoạn Lêviký có 27 đoạn, Công vụ có 28 đoạn.
+Về Câu đầu sách: Có lời phán của Chúa, để ý sự khác nhau:
- Lêviký đoạn 1:1 Đức Giêhôva từ trong hội mạc gọi Môise mà phán..
- Công vụ mở đầu: Hỡi Thêôphilơ, trong sách thứ nhất, ta…
- Về Câu cuối sách. Lêviký 27:34 Đó là các mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va
truyền cho Môi-se về dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-na-i..
Kết thúc Công 28:30 30 Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ đã thuê.
Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, 31 giảng về nước Đức Chúa Trời,
và dạy dỗ về Đức Chúa Jêsus Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn
cấm người hết.

Đối chiếu: + Đức Giêhôva truyền – Phaolô giảng, dạy: + Ở trên núi –
trong nhà trọ; + Về dân Ysơraên - mọi người đến thăm mình.
Tính phổ quát của Tin lành.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển ngày nay là được Chúa
dùng để làm việc mà chính Ngài đã làm trong thời kỳ Cựu ước.
3. Sự tiếp theo về Nội dung. Nội dung giống nhau.
Lêviký chép sự nên thánh nhờ làm theo các nghi lễ.
Công vụ chép sự nên thánh bởi Đức Thánh Linh.
Lêviký là một sách dạy về sự thờ phượng bao gồm những việc liên
quan như các của lễ, chức vụ, các khí mạnh trong đền tạm, các trang
phục thầy tếlễ. Công vụ viết về sự thành hình Hội thánh, các chức vụ,
cũng ghi sự nên thánh trong sự tha tội bởi huyết Chúa Giêxu, bởi sự
ngự đến của Đức Thánh Linh trong lòng. Một bên nên thánh bởi sự
làm theo các dấu chỉ bên ngoài, một bên sự nên thánh từ bên trong.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển ngày nay là xây dựng một
đền thờ thuộc linh cho Chúa đó là mỗi đời sống.
Hêbơrơ 9:10 Đó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn,
uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.

4. Sự tiếp theo về Địa điểm:
Lêviký lúc Ysơraên trên đường đi đến nhận đất hứa.
Công vụ là dân Ysơraên thi hành mục đích khi ở trong đất hứa.

Một bên mong chờ vào đất hứa, một bên đã đứng trong đất hứa chẵng
những là xứ hứa mà cũng là một xứ hứa thuộc linh tức là sự đầy dẫy
Đức Thánh Linh.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển ngày nay vì con cái Chúa
đang ở trong xứ hứa thuộc linh, là sự Cứu rỗi cùng sự dư dật trong ân
điển ấy để phục sự Chúa..
5. Sự tiếp theo về Khởi điểm. Lêviký 1-8; Côngvụ 1:4.
Lêviký khởi điểm chép về dâng của lễ chuộc tội.
Công vụ khởi điểm bằng sự cầu nguyện chờ đợi Đức Thánh Linh.
Vì tất cả giá trả đã được Chúa Giêxu trả xong trên thập tự giá.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển ngày nay vì đã được
Chúa Giêxu hoàn tất trong ơn cứu rỗi, chúng ta không tìm kiếm bằng
việc làm chỉ lấy đức tin tiếp nhận điều đã thuộc về mình..
Công 2:39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về
hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời
chúng ta sẽ gọi.

Hêbơrơ 10:36 Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý
muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình.

8. Sự tiếp theo về Chuộc tội. Lêviký 17:11,12 ; Công 15:20,29
Lêviký và Công vụ đều nói về ý nghĩa cấm ăn huyết.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển vì giá của sự cứu chuộc
là huyết, huyết sinh tế trong cựu ước là bóng về huyết Chúa Giêxu.
Mat 26:28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều
người được tha tội.

9. Sự tiếp theo về Mục đích. Dân 18:4,,8 ; Công 1:8.
Cả hai đề cập đến sự hầu việc Chúa. Lêviký tập chú sự hầu việc Đức
Chúa Trời trong đền tạm, trong việc dâng sinh tế, các của lễ, các khí
mạnh. Công vụ ghi sự hầu việc bằng sự thờ phượng truyền giảng Tin
lành cho mọi người.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển vì dự phần đem tội nhân
trở lại làm con cái Chúa.
IIPhi 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia

6. Sự tiếp theo về Luật lệ. Lêviký 11:8 ; Công 11:6,9; 15:9.
Lêvi ký phân biệt thú sạch và ô uế.
Công vụ giải nghĩa ý nghĩa thuộc linh việc nầy.
* Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ vinh hiển cũng có nhiều điều khó
hiểu. Không việc gì Đức Chúa Trời phán dạy mà chúng ta có thể hiểu
ngay được, nhưng khi vâng phục sẽ có câu trả lời.
Ro 16:26 mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống,
bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự
vâng phục của đức tin,

7. Sự tiếp theo về Thánh khiết. Lêv10; Công 5.
Lêviký chép việc Nađáp và Abihu dâng lửa lạ bị chết.
Công vụ ghi Anania và Saphira dâng có sự nói dối cũng chết.
*Chúng ta nhận ra rằng: Chức vụ càng vinh hiển, thì càng gần Chúa,
càng gần Chúa thì càng phải thận trọng. Nađáp Abihu có việc làm lấy
lửa lạ, và Anania Saphira có tư tưởng lạ.
Hãy cẩn thận vì trong con người vẫn luôn tồn tại một ý thức muốn
làm theo ý mình hơn là vâng theo ý Chúa.

tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn
cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

10. Sự tiếp theo về Hầu việc:
Lêviký tỷ lệ hầu việc là 1/12.
Công vụ tỷ lệ hầu việc lúc đầu là 11/12.
Lêviký dân Ysơraên có 12 chi phái, biệt riêng một chi phái Lêvi trở
nên chi phái hầu việc, tỷ lệ 1/12. Trong Công vụ, Chúa chọn 12 sứ
đồ, Giuđa phản Chúa còn lại 11, như vậy tỷ lệ là 11/12. Sau đó có
thêm Mathia, Phaolô v.v.
*Chúng ta nhận ra rằng: Mục đích sau hết của chức vụ vinh hiển là
người được cứu trở nên người hầu việc Ngài.
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Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc
thánh cho ta.
Kh 1:6 6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi
chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa
Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!
A-men.

Xu 19:6

