Tổng kết Sách Dânsốký
HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY

HỘI THÁNH NHƯ THẾ NÀO

Dân 27:2,5 ; Êphêsô 4:12. Câugốc. Êphêsô 4:11

Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ,
kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành,
kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,
Thầy giáo trong buổi học đầu tiên hỏi các học sinh:
- Các em biết hôm nay sẽ học gì không?
– Thưa thầy, chúng con không biết ạ!- Không biết mà học làm chi! Các trò về đi.
Hôm sau:- Các em có biết hôm nay học gì không?
- Thưa thầy chúng con biết ạ!- Biết rồi còn đến đây học làm chi! Các trò về đi.
Ra về các học sinh bàn luận, ngày mai phân nữa sẽ nói biết, phân nữa nói không.
Hôm sau:- Các em có biết hôm nay học gì không? Như dự tính trước, một số nói
biết một số nói không.
Thầy giáo đáp: Thế thì tất cả các em ở lại, em nào biết dạy cho em không biết.

Một câu chuyện vui, nhưng có hai điều đáng tiếc trong thực tế có thể xảy
ra: Thứ nhất: Thầy giáo đã không muốn dạy điều mình biết. Và,
Thứ hai: Người ta thích học lẫn nhau hơn là thầy giáo. Người VN có câu:
“Học thầy không tày học bạn”
Sứđồ Phaolô. Công 20:27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra
cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hội thánh Tin lành VN đang chuẩn bị đại lễ kỷ niện 100 năm Tin lành đến VN.
Chúng ta học về Hội thánh: Có gì giống hoặc khác nhau HT xưa và nay?.

- Nền tảng Thánh kinh: Dân 27:2,5 ; Êphêsô 4:12.
- Mục tiêu bài học: biết được chiều thẳng đứng từ

trên xuống các
trong Ysơraên và Hội thánh, và đi chiu theo chiều
ngang 3 thời kỳ Cựu ước, Tân ước và thời cận đại.
- Mục đích có một cái nhìn tổng quan Dân Ysơraên và Hội thánh.

thành phn

I. THÀNH PHẦN ( Sơ đồ Tổ chức )
a. Thành phần thời Cựu ước:

Dân 27:2 2 Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, các
quan trưởng, và cả hội chúng tại cửa hội mạc, mà nói rằng:
5
Môi-se bèn đem cớ sự của các con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va.
+ Đức Giêhôva.
1. Môise.
2. Ê-lê-a-sa thầy tế lễ.
3. Quan trưởng.

4. Dân sự.

b. Thành phần thời Tân ước:

Êphêsô 4:12 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm
tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và
giáo sư, 12 để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và
sự gây dựng thân thể Đấng Christ,
ICôr 12:28 28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ,
thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ
được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.
+ Chính Ngài.
1. Sứ đồ.
2. Tiên tri, Thầy giảng, mục sư và giáo sư. ( các ân tứ về sự gây dựng)
3. Thánh đồ. (các ân tứ về sự cứu giúp: phó tế trong Công vụ 6).
4. Thân thể. (tín đồ)

c. Bảng đối chiếu các thời kỳ:
Trước khi tìm hiểu các chức vụ làm gì, cần xem bảng đối chiếu.
Cựu ước
+ Đức Giêhôva
1. Môise
2. Arôn
3. Quan trưởng
4. Dân sự

Tân ước
Đức Chúa Giêxu
1. Sứ đồ
2. Tiên tri, Thầy giáo
3. Phó tế
4. Môn đồ

Thời cận đại
Đức Thánh Linh
< không thay thế >
Mục sư, giáo sư
Chấp sự
Tín hữu

II. GIẢI NGHĨA
Tìm hiểu mỗi thành phần, sự tương ứng công việc mỗi thời kỳ.
+ ĐGHV, Chúa GX, Đức Thánh Linh.
Đức Giêhôva trong thời Cựu ước là Chúa Giêxu trong Tân ước.
Cựu ước ghi chữ ĐGHV, Tân ước trích dẫn dùng chữ Chúa.
+ Êsai 40:3 3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho
Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa
Trời chúng ta!
3

Mat 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng:
Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa. Ban bằng các nẻo
Ngài.
18

+ Thi 68:18

Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù;
Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người, và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy,
Hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ở với chúng nó.
8

Eph 4:8
Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ
phu tù, Và ban các ơn cho loài người.

Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên
hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho
ngươi.

Hêb 1:1 1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy
tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2 rồi đến những ngày sau rốt nầy,
Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài,

Mat 22:44
Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu ta,
Cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?

Tất cả nhũng gì cần thiết trong sự cứu rỗi và tương lai đã được
Chúa Giêxu công bố một cách đầy đủ trọn vẹn. Vì vậy, tiên tri
trong thời kỳ tân ước được Chúa dùng khác hơn. Mấy việc cụ thể
sau đây:
a. Sự lập lại. “nói tiên tri” là nói điều chưa xảy ra;
“nói lời tiên tri” là lập lại lời tiên tri đã nói. Xem và so sánh:

+ Thi 110:1

1

44

1. Hàng ngang thứ 1: Môise / Sứđồ. 2 chức vụ cao trọng nhất 2 thời

kỳ.

Thời cận đại không có chức vụ tương đương, bởi các lẽ sau đây:
1/ Đức Chúa Trời, Chúa Giêxu đối mặt kêu gọi.
2/ Môise trong thư Hêbơrơ được đem đối chiếu với Chúa Giêxu để
thấy Ngài cao trọng hơn. Hêb 3:1-6.
3/ Sứ đồ chỉ có 12 người giống như dân Ysơraên có 12 chi phái,
không có chi phái thứ 13, cũng như không có sứ đồ thứ 13.
4/ Chức vụ thành hình Kinh thánh Cựu ước và Tân ước.
Con số 12 chi phái Ysơraên, cũng như 12 sứđồ không thể thêm vào

Khải 21:12 12 Thành có một bức tường cao lớn, với mười hai cửa, trên
những cửa có mười hai vị thiên sứ, cùng những danh đề, là danh mười
hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên:
Khải 21:14 14 Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề
mười hai danh là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.
2. Hàng ngang thứ 2:

Arôn /

Arôn Thầy tế lễ trong thời Cựu ước, và chức vụ nầy kết thúc khi
Chúa Giêxu dâng chính mình làm sinh tế cuối cùng, trọn vẹn, và
có giá trị tuyệt đối.

Hêb 6:20 20 trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi
trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời,

Thầy tế lễ Tân ước chuyển sang một giai đoạn mới ân tứ gây dựng:
a. Tiên tri , Thầy giảng

Được kể ngang với Thầy tế lễ Arôn trong thời Cựu ước vì các thầy
tế lễ vửa dâng tế lễ cũng vừa dạy luật pháp cho dân sự. Cả 4 chức
vụ: tiên tri, Thầy giảng, mục sư, thầy giáo vừa giảng dạy lời Chúa,
đồng thời cũng kêu gọi sự dâng mình để mỗi người trở nên của lễ
“sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời”.
- Tiên tri. Thời Tân ước khác hơn thời Cựu ước. Thời cựu ước
Chúa dùng tiên tri công bố những sứ điệp Đức Chúa Trời cho dân
sự, kể cả dân ngoại, đồng thời có một số lời tiên tri về Chúa Cứu
Thế Giêxu. Nhưng đến thời Tân ước.

Công 2:16 16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri
rằng:… Công 2:17,18 17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau
rốt, ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt; Con trai và con gái các
ngươi đều sẽ nói lời tiên tri,18 Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thần ta
khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri; là sự lập

lại lời đã nói.
Tiên tri trong giai đoạn nầy cũng được dùng như
một người giảng Kinh thánh.
b. Sự giải nghĩa.

Công 15:32 32 Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời
giảng mà khuyên bảo, và giục lòng anh em mạnh mẽ.
c. Sự nói trước.

Có rất ít trường hợp đặc biệt được Chúa dùng tỏ ra
một điều nào đó có liên quan đến một người nào đó.

Công 21:10 10 Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là
A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. 11 Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây
lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh
Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây
lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo.

Không mang tính khải thị chung như giáo lý, vì
Hêb 1:2

2

rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi

Con Ngài,
Những lời tiên tri định ngày Chúa tái lâm vừa không đúng với sự
cho phép của Kinh thánh, vì nói tiên tri cho mọi người là điều
không thể xảy ra trong thời Tân ước. Nếu Chúa cho ứng nghiệm
lời tiên tri về ngày giờ sự tái lâm thì Ngài đã tự mâu thuẩn với lời
Ngài.

Mat 24:36 36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời
hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi.

Chức vụ tiên tri nầy kết thúc khi Kinh thánh đã hoàn thành, ngày
nay nếu ai nói tiên tri thì phải cẩn thận!
(còn tiếp)

