Tổng kết Sách Dânsốký

HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY (5)

ĐỂ HỘI THÁNH CÓ ĐỊNH HÌNH ĐÚNG

Hai phân đoạn KT nầy có thể đặt chồng lên nhau, cho một khuôn
mẫu để có những chức viên theo Kinh thánh dạy:

Dân 11:13-17 ; Sứđồ 6:1-7. Câugốc. Công 6:6,7a

các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên.
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Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra,
Chức viên có 3 công việc:
1. Đối với mục sư, chức viên là Điểm tựa,
2. Đối với Hội thánh, chức viên Định hình, và
3. Đối với cá nhân tín đồ, chức viên là Đi trước.
2. Đối với Hội thánh: Chức viên là Định hình

(Vai trò của chức viên trong Hội thánh)
Định hình là làm cái khuôn tốt, từ đó Hội thánh sẽ trở nên…
Ai định hình? Tại sao?
bằng một câu hỏi: Vì sao mọi người tin Chúa hiệp
lại thành Hội thánh, lại có sự khác nhau giữa Hội thánh nầy và Hội
thánh khác? Phaolô thành lập Hội thánh, khi thành hình lại khác
nhau? Trong chuyến đi Maxêđoan, các Hội thánh được thành lập
như: Philíp, Têsalônica, Bêrê, sau đó là Côrinhtô. .v…v..
Ba điều tạo nên sự khác biệt: - Tùy theo đặc thù địa phương, và - Tùy
theo đặc tánh chức viên, và - Sự đáp ứng từ Hội thánh tạo nên đặc
trưng riêng của Hội thánh.
Triển khai đề tài:

Anh em tưởng ai “định hình” Hội thánh? - Chúa ? - sứ đồ, hay - chức
viên? - Đức Chúa Trời lập “Thiết kế” Hội thánh; - Sứ đồ “Triển khai”;
- chức viên “Thực hiện” tức là quyết định thực hiện như thế nào.
Giống như Ysơraên xưa: Đức Chúa Trời lập “Thiết kế”, Môise
“truyền đạt”, 12 thám tử được chọn từ 12 chi phái, tùy theo đức tin
của họ “định hình” đến đất hứa “bốn tháng hay bốn mươi năm”.
Hội thánh thường chú ý cầu nguyện cho mục sư, hãy cầu nguyện
nhiều hơn cho chức viên - thành viên, họ là nhân tố quyết định sự
phát triển Hội thánh như thế nào và đến mức nào.
Những bước để có định hình đúng.

Đối chiếu: Dân 11:13 - ….. so Công vụ 6:1 - ……

Có 7 điểm: Giống nhau (Dân 11 và Công vụ 6).
1. Nhu cầu chức viên.
- Phát sinh nhu cầu. Cựu ước và tân ước có điểm giống nhau là nhu cầu

lương thực.
Dân 11:13 13 Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự nầy? bởi vì họ
khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn.
Công 6:1. vì những người góa bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng
ngày.
2. Chia xẻ chức viên.

Chức viên là người chia xẻ công việc với người lãnh đạo.
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Tôi không thế một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là
rất nặng nề cho tôi quá! 15 Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được
ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn
tôi!
Dân 11:14

- Môise nói: Chức vụ đơn độc quả khủng khiếp hơn sự chết.
Công 6:2. Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng
xứng hợp.

- Sứ đồ nói: Chức vụ ôm đồm quả là không xứng hợp.
Môise không thể “một mình gánh hết” các sứ đồ không thể cùng lúc
“đạo Đức Chúa Trời vừa bàn tiệc”.
Thời Cựu ước, không có trường huấn luyện nào tốt hơn người
Êdípptô, thời tân ước không có trường huấn luyện nào tốt hơn Chúa
Giêxu huấn luyện môn đồ. Nhưng cả hai trường nầy sản xuất các
chức vụ lãnh đạo cũng không thể đương nỗi một mình.
- Dấu hiệu của Hội thánh phát triển là người lãnh đạo tìm được
người thay thế mình. Sự suy thoái là không tìm đâu ra người thay
thế. - Không riêng một chức vụ nào, sự tìm kiếm, cần đào tạo người
thay thế. - Một chức vụ thành công là đào tạo được người làm công
việc mình đã làm.
Thế thì cách nào để tìm thấy người nối tiếp?
3. Tìm kiếm chức viên.

với “bọn mình”. có nghĩa là họ đã nhập bọn với mình
trong quá khứ đã hầu việc Chúa. Phaolô chọn người bằng cách nầy:

- “ngươi biết”
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Philíp 2:20
Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để
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thật lòng lo về việc anh em: Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng

trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin lành,
như con ở với cha vậy. 23 Nên tôi mong sai người đến nơi anh em.
Có 2 loại chức viên:

Quan trưởng và Trưởng lão. Quan trưởng do dân
sự bầu chọn, để là người cai quản, họ chuyên trách về nguồn máy tổ
chức, an ninh trật tự điều hành như một đất nước. Trưởng lão là
người cao tuổi, có lòng kính sợ Chúa, có kinh nghiệm trong việc cai
quản. Chức vụ nầy giám sát các quan trưởng, phân biệt đúng sai,
được Chúa cho Môise chọn từ trong các quan trưởng đã được dân sự
bầu chọn ra, đương hành chức.

Môise đã không tìm người và giao việc khi bắt đầu chức vụ, các sứ đồ
đã không tìm và giao việc sau bài giảng có 3,000 người tin Chúa.
Đến lúc có chữ “ngươi biết”- “bọn mình” tức là có một nhóm người
nhập cuộc, dù chưa có chức vụ gì, nhưng họ đứng chung, dấn thân
cộng tác với - Môise, - các sứ đồ, trong số ấy chọn ra giao việc.
Nếu để ý chức vụ người lãnh đạo sẽ thấy 3 bước nầy: - làm gương, - huấn
luyện, - trao việc. Ngày nay Hội thánh có sự dự phần của các trong trong sự
hướng dẫn chương trình Thờ phượng, mục đích để mọi người có cơ hội tập
sự hầu việc Chúa, đồng thời để Hội thánh nhận ra những người có ân tứ, dần
cử họ vào chức việc.

4. Huấn luyện chức viên.
- Dân 11:16. “hãy dẫn các người ấy đến hội mạc, đứng tại đó với ngươi”.
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- Công 1:14
Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu
nguyện với các người đàn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh
em Ngài.

Huấn luyện chức viên không thể đôi mươi phút, không biết có bao
nhiêu quyển sách viết về hướng dẫn chức viên. Đây chỉ nêu ra những
bước cần thiết nhất. Có 3 bước trong cựu ước và thêm một trong tân
ước.
- Bốn điều tìm thấy trong chức viên:

- “hãy dẫn” chức viên là người chịu người lãnh đạo hướng dẫn mình.
Hội mạc không phải chổ xa lạ, Chúa không bảo Môise chỉ, mà phải
dẫn. Được hướng dẫn cả trong việc mình đã biết.

- “hội mạc” là chổ cầu nguyện. Chức viên là người biết tìm kiếm
Chúa trong sự cầu nguyện, trong tân ước các sứ đồ sau khi Chúa về
trời dẫn các môn đệ trở về phòng cao cầu nguyện,.
- “đứng tại đó với ngươi”. chức viên là người đứng chung với người
lãnh đạo. Họ cùng chờ đợi, không biết bao lâu Chúa sẽ ngự đến….
- “với Ma ri, với các người đàn bà, với anh em Ngài” Công vụ 1:14. Chức
viên là người hoà mình hiệp chung với mọi thành phần trong Hội
thánh, không phân biệt nam nữ trình độ, lứa tuổi.
- Vì sao phải chọn chức viên kỹ lưỡng như vậy?

Vì chức viên sẽ là cái khuôn tạo nên ban viên. Tín đồ sẽ cho rằng
“mục sư là người dâng mình cho Chúa, không dễ gì giống như vậy
được”. Chức viên là người trực tiếp, và sẽ có ảnh hưởng sâu đậm
trên đời sống người tín đồ nhiều năm về sau nầy. Họ sẽ làm như…
- Định hình: Hãy làm cái khuôn tốt.
Gi 13:15 Vì ta đã làm gng cho các ngươi,
để các ngươi cũng làm nh ta đã làm cho các ngươi.
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Philíp 3:17
Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi,
lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.
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Chúa dạy nhìn vào gương của Chúa, cũng dạy môn đồ làm như Chúa
đã làm. Phaolô cũng kêu gọi nhìn vào ông và xem kẻ ăn ở theo mẫu
mực nầy.
Nếu chức viên không theo người chăn, thì ban viên cũng sẽ không
theo người chăn. “khuôn sao bánh vậy” Chức viên sẽ là cái khuôn từ
đó sản sinh ban viên cũng giống như vậy.
Chức viên sẽ có một xu hướng, từ đó tạo nên sinh hoạt ban viên, và
trở nên nếp sống của Hội thánh.
“Khuôn tròn chiếc bánh nên tròn,
Khuôn vuông chiếc bánh có tròn được đâu”
* Hội thánh như một ca đoàn. Bài ca là Lời Chúa, người tập là mục
sư, người đánh đàn là chức viên, ban hát là tín đồ. Bài nhạc có hay,
người tập có giỏi, người đánh đàn là “lập khuông” đàn đúng nốt, giữ
đúng nhịp, nhờ đó ban hát - hát hay - hát tốt.
3 phần sau (5,6,7) tiếp trong bài tới.

