
“Về Việc Tấn Phong Mục Sư” 

 

 

 

 

 

““
88
ĐĐấấnngg  đđãã  ccảảmm  đđộộnngg  ttrroonngg  PPhhiieerrơơ  đđểể  ssaaii  nnggưườờii  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  ccắắtt  bbìì,,  

ccũũnngg  ccảảmm  đđộộnngg  ttrroonngg  ttôôii  đđểể  ssaaii  ttôôii  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ  cchhoo  ddâânn  nnggooạạii  --  
99
vvàà  nnhhậậnn  bbiiếếtt  âânn  đđiiểểnn  đđãã  

bbaann  cchhoo  ttôôii,,  tthhìì  GGiiaaccơơ,,  SSêêpphhaa,,  GGiiăănngg,,  llàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđưượợcc  ttôônn  nnhhưư  ccộộtt  ttrrụụ,,  ttrraaoo  ttaayy  hhữữuu  

ggiiaaoo  kkếếtt  vvớớii  cchhúúnngg  ttôôii,,  ttứứcc  llàà  BBaannaabbaa  vvàà  ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  đđii  đđếếnn  ccùùnngg  ddâânn  nnggooạạii,,  

ccòònn  ccáácc  nnggưườờii  ấấyy  tthhìì  đđếếnn  ccùùnngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  pphhéépp  ccắắtt  bbìì”” (Gal. 2:8-9) 

 

 

 

 1. Cựu Ước 

““ĐĐooạạnn,,  hhããyy  llấấyy  ccáácc  bbộộ  ááoo  đđóó  mmặặcc  cchhoo  AArrôônn,,  aannhh  nnggưươơii,,  ccùùnngg  ccáácc  ccoonn  ttrraaii  

nnggưườờii;;  hhããyy  xxứứcc  ddầầuu  cchhoo,,  llậậpp  vvàà  bbiiệệtt  rriiêênngg  rraa  tthháánnhh,,  đđểể  hhọọ  llààmm  cchhứứcc  ttếế  llễễ  

ttrrưướớcc  mmặặtt  TTaa”” (Xuất. 28:41  “biệt riêng ra thánh”: Hb. מלא [male‟]; Sv. 

28:40-43, “Trang Phục Thầy Tế Lễ”) 

  (1) “thiết lập” 

  (2) “sắp đặt” (Sv. Êxt. 7:5; Hb. [mala‟]; “làm”)   

 

 2. Tân Ước 

““LLạạii  NNggààii  đđãã  bbiiểểuu  cchhúúnngg  ttaa  kkhháá  ggiiảảnngg  ddạạyy  cchhoo  ddâânn  cchhúúnngg,,  vvàà  cchhứứnngg  qquuyyếếtt  

cchhíínnhh  NNggààii  llàà  ĐĐấấnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  llậậpp  llêênn  đđểể  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ssốốnngg  vvàà  kkẻẻ  

cchhếếtt”” (Công. 10:42  “lập lên”:  r.       [horizo]; Sv. 10:34-43, “sứ điệp 

của Phierơ cho Cọtnây) 

  (1) “thiết lập” 

  (2) “qui định” (Sv. Tít 1:5; Gr.           [kathistemi] “lập”) 

 

 

 

 (1)  “chuẩn bị sẵn” 

““TTạạii  đđóó  TTaa  ssẽẽ  kkhhiiếếnn  ssừừnngg  ĐĐaavvíítt  đđââmm  cchhồồii;;  TTaa  đđãã  ssắắmm  ssửửaa  
Hb. ערך [„arak]

  nnggọọnn  đđèènn  

cchhoo  ĐĐấấnngg  CChhịịuu  XXứứcc  DDầầuu  ccủủaa  TTaa”” (Thi. 132:17; Sv. 132:11-18, “Các Lời 

Hứa Của Chúa Cho Đavít”)  

 

 (2)  “sắp đặt”, “qui định” 

““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  NNggààii  ssẽẽ  llậậpp
Hb.  ׁשפת [shaphath]

  ssựự  bbììnnhh  aann  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii;;  vvìì  mmọọii  

đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttôôii  llààmm,,  ấấyy  llàà  NNggààii  llààmm  cchhoo!!”” (Ês. 26:12; Sv. 26:7-19, “Một Lời 

Cầu Nguyện”) 

 

 (3)  “chọn để riêng ra”, “chọn ra” 

““KKhhii  hhaaii  SSứứ  ĐĐồồ  kkhhiiếếnn  llựựaa  cchhọọnn  
 r.            [cheirotoneo]

  nnhhữữnngg  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  
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mmỗỗii  HHộộii  TThháánnhh,,  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  kkiiêênngg  ăănn  xxoonngg,,  tthhìì  ddâânngg  ccáácc  nnggưườờii  đđóó  cchhoo  

CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  mmììnnhh  đđãã  ttiinn  đđếếnn”” (Công. 14:23; Sv. 14:21b- 28, “Chuyến Về 

Antiốt Trở Lại”) 

 

 

 

 1. “Phẩm Chất Thuộc Linh” (“đời sống”) 

  Đời sống phải có các phẩm chất hợp Kinh Thánh! 

  ““
11
VVíí  bbằằnngg  ccóó  kkẻẻ  mmoonngg  đđưượợcc  llààmm  GGiiáámm  MMụụcc,,  ấấyy  llàà  ưưaa  mmuuốốnn  mmộộtt  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh;;  

llờờii  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm..  
22
VVậậyy,,  nnggưườờii  GGiiáámm  MMụụcc  ccầầnn  pphhảảii  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  

đđưượợcc……”” (1Ti. 3:1-2a; Sv. 1Ti. 3:1-7; Tít 1:5-9) 

 

 2. “Nhu Cần Của Vương Quốc” (“công vụ”) 

  Phải nhằm đáp ứng cho nhu cần công vụ của Vương Quốc! 

  ““TTaa  đđãã  đđểể  ccoonn  ởở  llạạii  CCơơrrếếtt  đđặặnngg  ssắắpp  đđặặtt  mmọọii  vviiệệcc  cchhưưaa  tthhuu  xxếếpp,,  vvàà  tthheeoo  nnhhưư  ttaa  

đđãã  rrăănn  bbảảoo  cchhoo  ccoonn  mmàà  llậậpp  nnhhữữnngg  TTrrưưởởnngg  LLããoo  ttrroonngg  mmỗỗii  tthhàànnhh”” (Tít 1:5; 

Sv. Tít 1:5-9)  

 

 3. “Trọng Trách Được  iao” (“chức trách”) 

  Nhằm xác nhận chức phận thể theo chức trách gánh vác! 

““NNhhậậnn  bbiiếếtt  âânn  đđiiểểnn  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii,,  tthhìì  GGiiaaccơơ,,  SSêêpphhaa,,  GGiiăănngg,,  llàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  

đđưượợcc  ttôônn  nnhhưư  ccộộtt  ttrrụụ,,  ttrraaoo  ttaayy  hhữữuu  ggiiaaoo  kkếếtt  vvớớii  cchhúúnngg  ttôôii,,  ttứứcc  llàà  BBaannaabbaa  vvàà  

ttôôii,,  hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttôôii  đđii  đđếếnn  ccùùnngg  ddâânn  nnggooạạii,,  ccòònn  ccáácc  nnggưườờii  ấấyy  tthhìì  đđếếnn  ccùùnngg  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  pphhéépp  ccắắtt  bbìì”” (Gal. 2:9; Sv. Gal. 1:11-2:10)  

 

 

 

 

 

 

 

 


