Tổng kết Sách Dânsốký

HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY

ĐƯỢC CHỌN - GIAO VIỆC
Xuất 18:13-27 ; Sứđồ 6:1-7. Câugốc. Sứđồ 6:3
Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người
có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn,
rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
Nhắc lại: 1. Môise - Sứ đồ.
2. Arôn - tiên tri, thầy giảng , mục sư, giáo sư.
3. Hàng ngang thứ ba: Quan trưởng / Phó tế, Chức viên.

- Nếu mỗi người ghi ra những việc mình phải làm sẽ ghi gì?
- Sự không biết làm gì sẽ không biết phải làm thế nào.
- Sự không biết chắc sẽ ngần ngại và không phát huy hết khả năng.
KT giải đáp: cho hai chữ trọng tâm: “hãy chọn” và “giao việc”.
I. ĐƯỢC CHỌN.
Đối chiếu Xuất 18:…và Công vụ 6:1-7.
Xu 18:21 21 Nhưng hãy chn ly trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ
Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai
trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, 22
đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con;
còn những việc nhỏ mọn, chính họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nh;
đặng họ chia gánh cùng con. 23 Nếu con làm việc nầy, và Đức Chúa Trời ban lịnh
cho con, con chắc sẽ chịu nổi được, và cả dân sự nầy sẽ đn ch mình bình yên.
Công 6:3 3 Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy
Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy (?)cho.
7
Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem
thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa.
A. Nhìn tổng quan: Có những điểm giống nhau?
- Thứ 1. Giống nhau về tự chọn. (Chúa không chỉ định như phần trên).

- thứ 2. Giống nhau về phẩm hạnh,
- thứ 3. Giống nhau về công việc,
- thứ 4. Giống nhau về hiệu quả “dân sự sẽ đến chổ bình yên” và “đạo
Chúa càng thêm lên nhiều lắm, rất nhiều…”
B. Học chi tiết: Có 3 điểm chính của 2 phân đoạn KT.
1. “chn ly” c21. - Cách chọn quyết định làm việc gì.

Xu 18:21. “hãy chọn lấy trong vòng dân sự” và
Công vụ 6:3 “hãy chọn lấy trong bọn mình”

- 1 & 2. Đức Chúa Trời “chỉ định” chọn ra.
- 3 & 4. Đức Chúa Trời cho dân sự “chọn lấy”.
Để đáp ứng cho 2 lĩnh vực trong Hội thánh “Thần sự” và “dân sự”.
Chức vụ Thần sự tìm kiếm ý muốn của Chúa, thi hành ủy nhiệm các
công việc có liên quan thuộc linh. Chức vụ dân sự tìm kiếm nguyện
vọng nhu cầu của dân sự, tìm kiếm nhân sự cho các sinh hoạt.
Mỗi thành phần có sự liên hệ trực tiếp với nơi xuất phát chức vụ:
- Để tìm kiếm ý Chúa phải đọc Kinh thánh, cầu nguyện, chờ đợi lắng
nghe tiếng Chúa và truyền lại.
- Để tìm biết nhu cần dân sự, các chức viên cần sống với dân sự, tìm
biết nhu cầu và thực hiện công tác chăm sóc (Công vụ 6.)
2. “cho nh” c22 - Giống nhau về mục đích.

Mục đích của chức việc quan trưởng và phó tế là làm nhẹ gánh của
người hầu việc Chúa. Xu 18:19 Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt cho dân
sự trước mặt Đức Chúa Trời, và đem trình mọi việc cho Ngài hay, và Dân cử
đại diện cho dân sự. Xu 18:22 22 đặng xét đoán dân sự hằng ngày. Nếu
có việc can hệ lớn, họ hãy giải lên cho con; còn những việc nhỏ mọn, chính
họ hãy xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh cho nhẹ; đặng họ chia gánh cùng
con. 26 họ xét đoán dân sự hằng ngày. Các việc khó họ giải lên cho Môi-se;
nhưng chính họ xét lấy các việc nhỏ.

Côngvụ 6:3. Các viên chức phó tế cũng chia sẽ công việc, hầu các sứ
đồ chuyên tâm cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.
Nhẹ, cũng là chia xẽ phàn nàn (c1), sự phàn nàn về cứu giúp có thể
ngăn trở người ta đến với Chúa. Sự va chạm nếu có với chức viên đở
hơn phàn nàn với mục sư, có thể làm ngăn trở tiếp nhận Lời Chúa.
3. “càng thêm” c23 - Giống nhau về phát triển. Công vụ 6:7.

Bạn nghĩ sự phát triển của Hội thánh tuỳ thuộc thành phần nào? - mục
sư hay các chức viên?
- Câu trả lời trong Kinh thánh, do quan trưởng và chức viên phó tế:
Xu 18:27 “dân sự sẽ đến chổ bình yên” ; có thể đây là một lời tiên tri,
các quan trưởng không đứng đúng vị trí mình dân sự lưu lạc trong
đồng vắng.
Công vụ 6:7 “đạo Chúa càng thêm lên nhiều lắm, rất nhiều….theo đạo”
- Câu hỏi: “Tổ chức Hội thánh” hay “giáo lý Kinh thánh” thu hút người ta
trước? Người ta thấy tổ chức tốt đi theo, sau đó mới hiểu chân lý. Do
đó, tổ chức tốt là bước đầu cho một Hội thánh phát triển.
( Phần 2. GIAO VIỆC. tiếp theo trong bài tới.)

