Tổng kết Sách Dânsốký

người khác làm thầy giảng Tin lành,
kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,

HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY

ĐƯỢC GỌI DỰ PHẦN
Dân 27:2,5 ; Êphêsô 2:19-21. Câugốc. Êphêsô 2:22

Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó,
đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Bài giảng kỳ trước.
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 và giáo sư
Chức viên
Tín hữu

- ĐGHV trong cựu ước là Chúa Giêxu trong tân ước.
+ Chúa Giêxu trong ba giai đoạn của chương trình Cứu rỗi:
Ở với (có khoảng cách), ở cùng (ở bên cạnh); và ở trong (ngự vào).
a/ Thời kỳ chuẩn bị. Chúa Giêxu trong danh Đức Giêhôva, bày tỏ sự
cứu rỗi qua các hình ảnh tế lễ, làm hình bóng sự cứu rỗi sẽ dến.
Thánh kinh Cựu ước xưng ĐGHV là Đấng Cứu chuộc.
Ês 44:24 Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi,
Es 59:20 Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Giacốp..
b/ Thời kỳ thực hiện.

Chúa Giêxu trong thân thể con người để rao
giảng Tin lành và chịu chết thay thế tội.
c/ Thời kỳ hoàn thành. Chúa Giêxu ở cùng thân vị Đức Thánh Linh.
Mat 28:20 Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Gi 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: …, chúng ta đều đến cùng người và
ở trong người.

Vì cả ba thời kỳ do một Chúa Cứu Thế thực hiện, nên chỉ có một
đường lối, trong mỗi thời kỳ qua với một thân vị khác nhau.
1. Hàng

ĐƯỢC GỌI DỰ PHẦN.
ngang thứ nhất. Môise và Sứđồ.

Êphêsô 4:11a Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ,

Môise và các Sứ đồ là hai chức vụ nền móng cho hai thời kỳ cựu
ước và tân ước (Kh 21:14), không có chức vụ thay thế hay tương
đương.
2. Hàng ngang thứ hai. Arôn và Bốn chức vụ thời Tân ước.
Êphêsô 4:11b kẻ kia làm tiên tri,

+ Chức vụ Arôn chuyển tiếp qua Tiên tri, thầy giảng, mục sư và giáo sư.
Xếp ngang với Arôn. Nên phân biệt là làm công việc của Arôn chớ
không phải bằng Arôn. Con có thể làm công việc của cha, nhưng
hoàn toàn khác với bằng cha.
Gi 14:12 12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng
sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa,

Bốn chức vụ nầy tương quan với Arôn, vì giống nhau về sự kêu gọi
và giống nhau về công việc.
a. Sự kêu gọi giống Arôn:

- Đức Chúa Trời kêu gọi Arôn qua người tôi tớ của Ngài là Môise.
Xu 28:1

1

Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn,

Sự chỉ định của Đức Chúa Trời có dự phần của Môise, để kêu gọi ra
một con người là Arôn trong công tác đặc biệt được Đức Chúa Trời
trao phó.
- Chúa dùng Phaolô kêu gọi Timôthê, Tít được đào tạo nên mục sư.
- Ngày nay Chúa cũng dùng các đầy tớ Ngài kêu gọi những tín hữu
dâng mình, đồng thời Thánh Linh cảm động để họ đáp ứng.
IITi 2:2

2

Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng,
hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.

Điều nầy gọi là uy quyền được ủy quyền. Đây là cách Đức Chúa
Trời làm việc trãi mọi thời đại. Đức Chúa Trời kêu gọi Môise,
Môise được Đức Chúa Trời chỉ định gọi Arôn.
Nghê Thách Thanh, tác giả quyển nếp sống bình thường của Cơ đốc
nhân. Trong một quyển sách khác nữa, ông có ghi: “Bạn không nên
hỏi tôi sẽ làm gì, mà câu cần hỏi là ai giao việc nầy cho tôi”. Việc của
bạn đến từ đâu sẽ quyết định bạn có năng quyền hay không.
Sợi dây tải điện có hai đầu, nhất định phải có một đầu tiếp nhận
dòng điện từ trên. Dễ lắm chúng ta đang ở trong một vòng lẫn quẩn
để làm việc Chúa, những con người chiều ý nhau, hoặc làm theo ý
mình đó là lý do không có quyền phép của Đức Chúa Trời.
b. Công việc giống Arôn.

Thầy tế lễ có 2 công việc chính là Dạy đạo và Dâng sinh tế.

- Dạy Đạo.
Người ta thường nghĩ đến việc dâng của lễ, nhưng thật ra việc dạy
đạo phải đi trước, của lễ mới có ý nghĩa - Dạy đạo được ghi trước:
Phục 33:10

10

Họ lấy mạng lịnh của Chúa dạy cho Gia-cốp,
Và luật pháp Chúa cho Y-sơ-ra-ên;
Họ để hương dưới mũi Ngài,
Đặt của lễ thiêu trên bàn thờ Ngài.

Dạy đạo bốn phương diện.
Bốn chức vụ xoay quanh Lời Chúa: Tiên tri công bố, thầy giảng
truyền giáo, mục sư chăn bầy và giáo sư huấn luyện.
- Mục sư và giáo sư được ghi chung, tỏ ra công việc mục sư là chăn
chiên cũng vừa huấn luyện tín đồ trở nên người hầu việc Chúa.
Hãy để ý sự tiếp theo sau khi nêu lên các chức vụ: c11 qua c12.
Eph 4:12
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để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và
sự gây dựng thân thể Đấng Christ,

Sự chuyển động của Đức Chúa Trời bằng “Lời” khi Ngài dựng nên
thế giới nầy. Sự bảo tồn hay nâng đở hiện đang dùng lời phán Ngài.
Hê 1:3

3

Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình
bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;

Và khi tái tạo thế giới thuộc linh, Đức Chúa Trời cũng dùng “Lời”
để chuyển động dân sự Ngài.

Lẽ thật rất sâu nhiệm đó là rất cần cho thời đại cuối rốt đời nầy, khi
trả lời với triết thuyết, những lý luận nhằm phá đổ đức tin.
IICôr 10:5 5 Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao
nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm
tôi vâng phục Đấng Christ.

Chức vụ không dừng lại ở chổ giúp tín đồ hiểu biết lời Chúa, mà là:
Gia 2:19 19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin
phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.

Sự hiểu biết thật đưa đến sự dâng mình cho Chúa.
Satan đã chỉ biết, và dừng lại ở đó mà run sợ.
- Dâng sinh tế.
Chức vụ thầy Tế lễ Cựu ước là dâng sinh tế.
Chức vụ thầy Tế lễ Tân ước là giúp đời sống tín đồ nên của lễ.
Ápraham đã thành công trong việc nuôi dạy con là Ysác. Khi Ysác
vâng lời ông và chịu nằm trên bàn thờ làm một sinh lễ cho Đức
Chúa Trời. Chức vụ mục sư thành công là khi người tín đồ trở nên
của lễ cho Chúa.
Việc đó chỉ sảy ra khi người tín đồ giống Chúa Giêxu.
Gal 4:19 19 Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh
nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con,
Sứ đồ Phao lô nói rằng ông “chịu đau đớn” trong khi sanh nở. “Biên

Chức vụ của Lời Chúa là một chức vụ vô cùng thiết yếu và quan
trọng.

giới mong manh”: có niềm vui của Đức Thánh Linh, cũng có nỗi
buồn của Đức Thánh Linh, có nụ cười của Đức Thánh Linh, cũng
có giọt nước mắt bởi Đức Thánh Linh, có sự nóng nãi của Đức
Thánh Linh, song cũng có sự nóng nãi của xác thịt. Phân biệt hoặc
kết luận được điều nầy quả không phải là việc dễ dàng.

Bày tỏ lẽ mầu nhiệm
“Sứ điệp” được ghi trong Thánh

Qua việc dạy Đạo bởi tác động của Đức Thánh Linh mà người tín
đồ trở nên của lễ.

Gia 1:21
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Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem
lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn
của anh em.

hoặc
kinh chỉ là phần
trên như bề mặt trái đất, cũng có thể hiểu là chiếc hộp. Bên trong
còn chứa biết bao lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi, đáp ứng cho từng
giai đoạn thay đổi của lịch sử, hay văn hóa. Chức vụ cựu ước là
chép lịch sử dân Do thái, tân ước là chép lời dạy của Chúa Giêxu,
và hiện nay là bày tỏ lẽ mầu nhiệm.
- “Sự việc”

Côl 1:26
tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ
ra cho các thánh đồ Ngài.
26

Sự Cứu rỗi đơn giản như nước uống đã khát, nhưng nếu chỉ là nước thì
không thể chữa lành được. Nuớc đơn giản, nhưng cũng mầu nhiệm.

Rôm 12:1 anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng
Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
IICôr 11:2 2 Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức
Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như
người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ.

IICôr 8:5

5

Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã
dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức
Chúa Trời.

- Mục tiêu chức vụ “rao Lời” là có những đời sống dâng mình cho
Chúa.

