Tổng kết Sách Dânsốký

HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY

VIỆC CỦA CHỨC VIÊN

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.

Bài giảng hôm nay trả lời câu hỏi: Chức viên làm gì?
I. ĐƯỢC CHỌN.
Đã học 3 chữ: - Chọn lấy – Cho nhẹ - Càng thêm.
II. GIAO VIỆC.
Hai cha con, người cha cần cù, thành đạt trồng hoa hồng. Con học giỏi ngoài
30 tuổi nhưng chưa có một thành công nào. Anh luôn suy nghĩ, hiểu được ý
con, người cha dẫn đến một cây hoa hồng có đóa hoa lớn, đẹp rực rở. Con biết
tại sao không?- Có phải cha tìm được giống mới ? Không! – Có phải cha bón
phân tưới nước nhiều không? Không! – Có phải cha dùng một loại đất khác?
Không ! Lúc nầy người cha ôn tồn giải thích: Con có thấy cây nầy ít nụ, ít cành
và ít lá. Cùng một loại giống, cùng mmột sự chăm sóc, cùng loại đất, nhưng cây
nầy được tỉa sửa, bớt nụ, bớt lá, nhờ tập trung mà bông phát triển rất tốt.

Chức vụ thành công – thì Hội thánh thành công, chức viên tập trung
vào một mục tiêu chính. Mục tiêu đối với mục sư - mục tiêu với chính
mình - mục tiêu với tín đồ.
- Chức viên “dự phần phát triển ”: - Điểm tựa - Định hình - Đi trước. Ba
phương diện tương quan giữa chức viên với: mục sư - Hội thánh - tín
hữu.
1. Đối với mục sư: Chức viên là Điểm tựa
4
Công 6:4 giao việc nầy cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu

nguyện và chức vụ giảng đạo.

Các chức viên nhận việc và chu toàn, sứ đồ tiến thẳng mục tiêu.
Nhu cần một điểm tựa
- Điểm tựa. Như là “bệ phóng” của phi thuyền, một nhà khoa học nói
rằng: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ dời quả địa cầu nầy”. Dù được hay

không, lời nói nầy cho thấy điểm tựa thật quan trọng.
- Chúa Giêxu có 12 môn đồ. Họ là người vừa học đạo vừa giúp việc cho
Chúa. Khi Chúa cần họ sẵn sàng.
- Chúa hỏi các ngươi có bao nhiêu bánh? Họ sẵn sàng.

- Chúa bảo môn đồ đi dắt lừa để Ngài vào thành Giêrusalem? Họ sẵn
sàng.
- Chúa bảo hai môn đồ đi dọn Lễ Vượt qua? Họ sẵn sàng.
Tất cả phép lạ xảy ra sau một điểm tựa.
nhờ điểm tựa là chức viên. Chức viên là
người có thể nói khi nào mục sư cần, là có tôi.

- Chức vụ mục sư thành công

- Chức viên là cánh tay nối dài chức vụ mục sư.

Mục sư ảnh hưởng trên

Hội thánh qua các chức viên.
Bốn

ảnh hưởng Mục sư và giáo sư trên thánh đồ có chức việc.

Êph 4:11,12
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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
12
giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự
gây dựng thân thể Đấng Christ,
BDM “12 nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ,
gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế,”
Hãy là một chiếc cầu

Đức GHV------Môise-------Arôn-------Quan trưởng--------Dân sự
Chúa GX-------Sứđồ--------mục sư--------Phó tế-----------Tín hữu
Mỗi chức vụ có hai cánh tay, mỗi tay nắm một bên để liên kết và thi
hành chức việc. Môi se bàn tay phải nắm ĐGHV, bàn tay trái nắm
Arôn để truyền đạt. Arôn bàn tay phải nắm Môise và bàn tay trái nắm
Quan trưởng. Tương tự như thế cho mỗi chức vụ. Chức viên một tay
nắm lấy mục sư, một tay nắm lấy tín hữu.
A. Chiếc cầu nối tiếp Linh vụ.

Chức viên được cử, lo việc cấp phát nhu cần cho những người hoàn
cảnh trong Hội thánh. Nhưng chức vụ không chỉ chừng đó. Nếu đọc
tiếp Công vụ 6:8 “Êtiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn
trong dân” . Êtiên cũng dự phần trong Linh vụ với các sứ dồ. Sau đó
Chấp sự Philíp cũng được thiên sứ gọi sai xuống đường vắng vẻ làm
chứng về Chúa cho hoạn quan Êthiôbi.
Mục sư ảnh hưởng “trực tiếp” trên chức viên, và
Chức viên ảnh hưởng “kế tiếp” trên tín đồ.

+ Hãy xem “sợi xích” chức vụ “nối tiếp”
- Nối tiếp.

Chức viên nối tiếp chức vụ sứ đồ và - Sứ đồ là bản sao Chúa Giêxu.
- Chúa Giêxu dùng KT chỉ về Ngài. Lu 24:27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ
Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời
chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.
- Phireơ trong (Công vụ 2) bắt đầu từ KT để chỉ về Chúa Giêxu.

- Philíp cũng dùng KT chỉ cho hoạn quan Êthiôbi về Chúa Giêxu.
Công 8:35 Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh thánh đó mà rao
giảng Đức Chúa Jêsus cho người.

- Sứ điệp Phierơ trong ngày lễ Ngũ tuần là lãnh Đức Thánh Linh.
Công 2:38 “để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh
Linh”.
- Sứ điệp chấp sự Êtiên là “nghịch với Đức Thánh Linh”. Công 7:51.

Sứ đồ Phierơ nói về phương diện tích cực, chấp sự Êtiên nói về
phương diện từ chối Đức Thánh Linh.
+ Đức Thánh Linh làm cho những gì trong đời sống chúng ta “giống
Chúa Giêxu” được kết quả. - Sứđồ “giống Chúa Giêxu” bao nhiêu phần
trăm, là bấy nhiêu phần trăm Hội thánh được gây dựng? - Bạn giống
Chúa bao nhiêu trong chức vụ? - Gần hơn - người chăn đã ảnh hưởng
bao nhiêu phần trăm trong sự hầu việc Chúa của bạn?

ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép xức dầu
truyền cho.

Của dâng thuộc về Chúa, nên Ngài cử ra người chịu trách nhiệm, và
việc nầy chạy dài suốt cựu ước.
- Đến thời tân ước.

Khi Hội thánh đầu tiên được cảm động dâng nhiều hơn qui định, Hội
thánh phát triển mục vụ chăm sóc cấp phát nhu cầu.
- Theo Công vụ đoạn 2. Đoạn 5 cho biết thêm, mọi của dâng đặt dưới
chân các sứ đồ. Tín hữu đã làm theo quy định đã có trong cựu ước.
- Tuy nhiên đến Công vụ đoạn 3, phát sinh một cái nhìn khác về các sứ
đồ. Thiết tưởng mỗi ngày Phierơ và Giăng đều lên Đền thờ cầu
nguyện, nhưng lần nầy người què tại cửa đẹp nhìn Phierơ và “tưởng
được chút gì”. Phierơ biết có vấn đề, có thể khiến người ta có cái nhìn
lệch lạc về chức vụ.
- Đến đoạn 6 Phierơ với Hội thánh xác định rỏ mục tiêu của chức vụ là
cầu nguyện và giảng đạo, xin anh em trong Hội thánh cử người lo về
việc cấp phát lương thực hằng ngày.
Thế là chức vụ Phó tế được thành hình trong Hội thánh.
Chức viên chịu trách nhiệm của Lễ, là chức vụ nối tiếp của các sứđồ.
Chức viên đứng vào chổ dễ hiểu lầm, chịu gánh tiếng khen chê, hầu
chức vụ lời Chúa không bị nhìn lệch lạc.
- “Sứ đồ đặt tay lên” để trao phần trách nhiệm, nhưng cũng thể trao

Được cơ hội tham dự lớp học về sự phát triển HT, có một câu hỏi rất
hay: Ban ngành của bạn là một “tổ chức” trong hội thánh, hay là một “tế
bào” trong hội thánh?
- Hãy tạo nên một sự liên kết từ Linh vụ với Ban ngành trong Hội thánh.
B. Chiếc cầu nối Lễ vụ.

Tin rằng chúng ta làm đúng, nhưng nếu biết việc làm đúng từ trong
Kinh thánh sẽ giúp vững vàng.
Lễ vụ, tức là chức vụ đối với của lễ, của dâng, dâng lên Chúa.
Muốn biết, chúng ta hãy truy nguyên công việc nầy trong cựu ước.
Việc quản lý của dâng được Chúa giao cho Arôn.
Dân 18:8
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Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: Nầy ta cử ngươi
coi sóc các lễ vật của ta thâu lấy về mọi vật mà dân Y-sơ-ra-ên đã biệt
riêng ra thánh; cứ một lệ định đời đời ta ban những lễ vật nầy cho

hoàn toàn, vì chức việc nầy Arôn - sứ đồ nhận từ nơi Chúa. Vì vậy
đặt tay có nghĩa là ủy quyền, nhưng cũng có nghĩa là cùng chịu trách
nhiệm.
Sứ đồ Phaolô đã nói về sự chú ý mình về của dâng không phải là con
số, mà là kết quả, tức là chú ý về sự sử dụng có theo mục đích Chúa
dạy, để dâng lên kết quả tốt nhất. Trong thư tín Phaolô xác định rỏ:
Philíp 4:17. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ

vật đến cho anh em.
Tóm lại.

Việc của chức viên đối với mục sư (tiên tri - thầy giảng - mục sư và
giáo sư ) là chiếc cầu nối của hai công việc Linh vụ và Lễ vụ.

