Tổng kết Sách Dânsốký

HỘI THÁNH XƯA VÀ NAY (bài.6)

ĐỂ HỘI THÁNH CÓ ĐỊNH HÌNH ĐÚNG (2)
Dân 11:13-17 ; Sứđồ 6:1-7. Câugốc. Công 6:6,7a
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các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên.
Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra,

1. Nhu cầu chức viên. “thịt ăn - cấp phát”
2. Chia xẻ chức viên. “một mình - chẳng xứng hợp”.
3. Tìm kiếm chức viên. “ngươi biết - bọn mình”.
4. Huấn luyện chức viên.“hãy dẫn; hội mạc; đứng với ngươi; đồng một ý”
5. THẦN CẢM CHỨC VIÊN

Ý nghĩa: Thần cảm là gì?
Là - Điều gì đang thúc đẫy hầu việc Chúa.
Người ta kể rằng: Có hai vợ chồng trưởng một trạm điện lực, đi xem chiếu
phim. Xem được một lúc, người vợ nói nhỏ với chồng “anh ơi! nồi thịt kho ở
nhà chưa tắt lửa”. Không sao, anh có cách. Anh ta đi ra ngoài và gọi điện thoại
đến công ty báo rằng: “Có người vừa cho hay khu vực đó đang gặp trục trặc,
đề nghị cúp điện chờ sửa xong sẽ mở lại”. Thế là cả hai vợ chồng ngồi xem
phim thoãi mái, cho đến khi hết phim.
Đang khi mọi người trong khu phố của anh sống trong bóng tối, nực nội, có
người bị đói vì không nấu cơm được. Lấy việc riêng để giải quyết việc chung.

Sự thúc đẫy hầu việc Chúa vì mục tiêu cá nhân là thiệt hại lớn.
Nếu hầu việc Chúa mà không Thần cảm,
thì nguy hại hơn là không hầu việc...

lời nầy không chỉ có nghĩa “nói nhiều như người say rượu” mà lời nầy
họ nhắc lại lời Chúa Giêxu nói trước đó “không ai đổ rượu mới vào
bầu da cũ”… vì không hiểu nhạo báng “rượu mới mà Chúa Giêxu đã
nói là như vậy đó sao?”. Nhạo báng công việc của Đức Thánh Linh thì
hậu quả gì? Thật nguy hiểm không lường.
1. Một Thần cảm: Từ trên xuống.

Muc sư Rick Warren trong quyển: Hội thánh sống đúng mục đích có
đề cập đến những gì có thể đang thúc dẫy Hội thánh, như: Truyền
thống, Cơ sở, Trưởng lão, Thân hữu. Những điều đó cần cho sự phát
triển, nhưng nếu trở thành động lực thúc đẫy hầu việc Chúa, thì chỉ
là từ dưới lên. Đức Thánh Linh phải là động lực.
ICôr 12:4 Vả, có các sự ban cho khác nhau,

nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.

Hãy có một Thần cảm đến từ Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì phán rằng:
Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang;
một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.
Mat 12:25

Thần cảm trên Môise và Thần cảm trên các trưởng lão là một.
Thần cảm trên sứ đồ và trên các phó tế cũng là một.
2. Một Thần cảm: Hai cách nhận.
Dân 11:17 “Chúa lấy Thần cảm trên Môise mà ban cho những người đó.”;
Công 6:6 “các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên”.

Chúa ban Thần cảm trực tiếp trên Môise, và Ngài lầy Thần cảm
Môise ban cho trưởng lão là chuyển tiếp.

- Có cùng một Thần cảm

Đối chiếu: có 2 điều giống nhau giữa Dânsốký & Công vụ.
- Dân 11:17 “ Ta ly Thn cm ngi mà ban cho những người đó”.
- c25 Vừa khi Thần ở trên bảy mươi người trưởng lão,
bèn được cảm động nói tiên tri, ..
- Công 2:4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh,
khởi sự nói các thứ tiếng khác,
Giống nhau: Được“nhận” Thần cảm và sau đó “nói”

Môise - trưởng lão, sứ đồ - môn đồ, cần được Thần cảm.
- Không Thần cảm thì sao?
Công 2:13 “họ say rượu mới đó”
- “Không hiểu” việc Chúa làm, - sẽ “nhạo báng” đến

Lời Chúa.
Thí dụ: một số người chứng kiến sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong
ngày Lễ Ngủ tuần, vì không hiểu họ nhạo báng “họ say rượu mới đó”;

- “Nhận “trực tiếp” và nhận“chuyển tiếp”.
IIVua 2:9 Ê-li-sê thưa rằng: Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được
bội phần. = “nếu thần của thầy trên học trò là một, xin cho con hai phần”
- Chức viên cần được đặt tay: Các Phó tế đã được đầy dẫy Đức
Thánh Linh trước khi được chọn (Công vụ 6:3), nhưng trước khi làm
chức việc họ cần được sứ đồ “cầu nguyện và đặt tay lên. Đạo Đức Chúa
Trời càng ngày….”. Sự phân câu, xuống dòng làm khó thấy ý nghĩa.
Trong thực tế ngày nay sự đặt tay chỉ đến người có chức vụ và dừng
lại ở đó, không có sự đặt tay trên chức viên. Có nên chăng….?
- Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh “trên đời sống” và sự đầy dẫy
Đức Thánh Linh “trên chức vụ” là hai phương diện khác nhau.
Người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh. Hầu việc cần ơn xức dầu.

- Dòng chảy Đức Thánh Linh

Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh được KT ví như một “dòng sông”.
Trong cựu ước “một con sông, ta không lội qua được” (Exê 47:5).
Trong tân ước Chúa Giêxu gọi là “sông nước hằng sống” (Gi 7:38).
Thần cảm là một dòng chảy từ chức vụ người chăn bầy qua chức
viên đến dân sự. Thần cảm trực tiếp là điều rất hiếm hoi.
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Đoạn, ta sẽ ngự xuống, nói chuyện tại đó với ngươi;
ta sẽ lấy Thần cảm ngươi mà ban cho những người đó”

Dân 11:17

Cùng đứng nơi Hội mạc. Chúa “nói chuyện” với Môise: là đối thoại,
tâm tình, thân thiết, nhưng các trưởng lão thì không nghe được.
- Chúa “nói chuyện” với Môise cũng được hiểu là “mặc khải”, tức là
cho thấy quá khứ (Sáng thế) và hiện tại, trường hợp sứ đồ Giăng
được “khải thị” viết về tương lai. Môise được khải thị khi Chúa nói
chuyện với ông, đó là lý do chúng ta có 5 sách đầu của KT.

Dòng chảy Đức Thánh Linh trong Công vụ là chuyển tiếp.
Công 8:18 Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có

ban Đức Thánh Linh xuống,
Công 19:6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có
Đức Thánh Linh giáng trên chúng,
- Khơi nguồn dòng chảy
Dân 11:17 “Ta lấy Thần cm ngi mà ban cho những người đó”.
Chúa Giêxu nhắc lại sự liên quan giữa người chăn và bầy chiên:
Mat 26:31…. như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên,

thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.

Đầu nguồn do lãnh đạo, dòng chảy do dân sự.
- Có “nguồn nước độc”. Êlisê tại Giêricô. IIVua 2:21 21 Người bèn đi
đến nguồn nước, đổ muối xuống nước, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán
như vầy: Ta đã chữa lành cho nước nầy, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết,
hoặc sự nân nữa…22...nước được chữa lành.

- Có “lòng sông nông”. Nông là cạn. Một thực tế là dòng sông mang
nhiều phù sa làm màu mở đất, nhưng chính phù sa lắng đáy sông làm
cho dòng chảy yếu đi.
Sự cảm thấy được phước làm dòng chảy Đức Thánh Linh cạn dần.
Hãy “vét” cho “lòng sông sâu” chính là sự “tận tâm”.
Bằng cách nào?
- Người chăn:Vì “tâm trạng”của người chăn

có thể là “tình trạng” của
bầy chiên. Nên, hãy giữ lửa Thánh Linh luôn cháy trong lòng mình.
- Chức viên. Hãy cảm biết có một sự lưu dẫn Thần cảm từ người chăn
trên chức việc mình. Nên, hãy có một sự đồng cảm với người chăn
trong công việc Chúa.
- Tín đồ. Thần cảm trên người chăn chuyển tải sự sống từ Chúa đến
Hội thánh. Môise được “nâng tay”; Ysơraên “được thắng”. Xu 17:11
3. Một Thần cảm: Hai cách nghe.

- “Khải thị” và “Thần cảm” khác nhau thể nào?
Khải thị là cho thấy, còn Thần cảm là sự cảm động.
Môise người lãnh đạo có 2 yếu tố: “Khải thị” và “Thần cảm”;
Các trưởng lão được ban cho “Thần cảm” đã ban cho Môise.
- Trong “Khải thị” có đường lối, chương trình, kế hoạch.
- Trong “Thần cảm” có cảm động, ân tứ, sự khôn ngoan thực hiện.
Khi các trưởng lão đựợc Thần cảm họ cũng khởi sự nói tiên tri,
nhưng “không nói mãi”, đây tỏ ra là dấu hiệu của sự xức dầu, chứ
không là nhu cầu chức vụ.
- Lời Chúa: nghe “trực tiếp” và nghe “chuyển tiếp”

Chúa cho Môise “nghe trực tiếp” nói chuyện tại đó với ngươi,
Trưởng lão được “nghe chuyển tiếp” mà ban cho những người đó.
Hãy định vị chức việc bạn, để biết được ban ân tứ gì.
ICôr 12:17
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Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu?
Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu?

- Môise nói với dân sự : “dạy dỗ điều…lời mà ta truyền cho.”.
6
Phuc 6:6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng

ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi,
- Phaolô nói với Timôthê : “hãy giao phó… điều con đã nghe nơi ta”.
IITim 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.

Câu hỏi Áp dụng: - Vì sao Phaolô khuyên Timôthê?
ITim 4:13 Hãy chăm chỉ đọc sách,

khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến chừng ta đến. ?
Hãy liên kết 3 cụm từ Phaolô khuyên Timôthê: “hãy chăm chỉ đọc
sách” trước khi “khuyên bảo, dạy dỗ”, “cho đến chừng Phaolô đến”?
Ngày nay có nhiều sách giải nghĩa, bồi linh, tham khảo…v..v…
Hãy chọn và đọc sách.

