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Câu Gốc: 
 

“8Đấng đã cảm động trong Phierơ để sai người làm Sứ Đồ cho những kẻ chịu cắt bì,  

cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm Sứ Đồ cho dân ngoại –  
9và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Giacơ, Sêpha, Giăng,  

là những người được tôn như cột trụ,  

trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Banaba và tôi,  

hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại,  

còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì”  
 

(Gal. 2:8-9) 
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1. Cựu Ước 
  “Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho Arôn, anh ngươi, cùng các con trai người; hãy  xứcdầu cho, 

  lập và biệt riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt Ta”  

  (Xuất. 28:41  “biệt riêng ra thánh”: Hb. 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 
  “Lại Ngài đã biểu chúng ta khá giảng dạy cho dân chúng, và chứng quyết chính Ngài   là  

  Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết”  

  (Công. 10:42  “lập lên”: Gr. ὁρίζω [horizo]; Sv. 10:34-43, “sứ điệp của Phierơ cho Cọtnây) 

  (1) “thiết lập” 

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



3 

(1)  “chuẩn bị sẵn” 

  “Tại đó Ta sẽ khiến sừng Đavít đâm chồi; Ta đã sắm sửa Hb. [arak] ngọn đèn cho Đấng  Chịu Xức  

  Dầu của Ta”  

  (Thi. 132:17; Sv. 132:11-18, “Các Lời Hứa Của Chúa Cho Đavít”) 

(2)  “sắp đặt”, “qui định” 

  “Hỡi Đức Giêhôva, Ngài sẽ lập Hb. [shaphath] sự bình an cho chúng tôi; vì mọi điều chúng tôi làm, ấy 

  là Ngài làm cho!”  

  (Ês. 26:12; Sv. 26:7-19, “Một Lời Cầu Nguyện”) 

(3)  “chọn để riêng ra”, “chọn ra” 

  “Khi hai Sứ Đồ khiến lựa chọnGr. [cheirotoneo] những Trưởng Lão trong mỗi Hội Thánh, cầu nguyện 

  và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là Đấng mình đã tin đến”  

  (Công. 14:23; Sv. 14:21b- 28, “Chuyến Về Antiốt Trở Lại”) 
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1. “Phẩm Chất Thuộc Linh” (“Đời Sống”) 
 

  Đời sống phải có các phẩm chất hợp Kinh Thánh! 
 

  “1Ví bằng có kẻ mong được làm Giám Mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời  đó  

  là phải lắm. 2Vậy, người Giám Mục cần phải không chỗ trách được…”  
 

  (1Ti. 3:1-2a; Sv. 1Ti. 3:1-7; Tít 1:5-9) 
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2. “Nhu Cần Của Vương Quốc” (“Công Vụ”) 
 

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

  “Ta đã để con ở lại Cơrết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và  theo như     

  ta đã răn bảo cho con mà lập những Trưởng Lão trong mỗi thành”  
 

  (Tít 1:5; Sv. Tít 1:5-9) 
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3. “Trọng Trách Được Giao” (“Chức Trách”) 
 

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

  “Nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Giacơ, Sêpha, Giăng, là những người được  

  tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Banaba và tôi, hầu cho   

  chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu    

  phép cắt bì”  
 

  (Gal. 2:9; Sv. Gal. 1:11-2:10) 


