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HỘI THÁNH SỐNG

Giăng 20:19-23. Câu gốc. c22
“ Khi Ngài phán đều đó rrồồi th
thìì hà hhơ
màà rrằằng:
ơi trên môn đồ m
nhậận llãnh
Hãy nh
ãnh Đức Thánh Linh ”
Mười lần Chúa hiện ra sau Phục sinh được gọi là: Hành trình Tâm
Linh. Được kết lại 10 viên ngọc quí như là một xâu chuổi.
- 3 Viên ngọc đầu có liên quan đến đời sống cá nhân với Chúa.
- 3 Viên ngọc kế tiếp có liên quan đến Hội thánh.
- Viên ngọc thứ 4 có hai chổ chép: Luca 24:36-49 và Giăng 20:19-23.
Luca nhắm đến trọng tâm con người nhân tánh, Giăng trọng tâm về
Thần tánh Chúa Giêxu, đề cập đến sự sống của Hội thánh.
- Trong bài nầy chúng ta dùng phần KT nền tảng là Giăng để học về
Hội thánh sống. ( Sángthếký Giêhôva ĐCT hà sanh khí vào lỗ mũi con
người trở nên loài sanh linh. Tân ước sau sự sống lại Chúa Giêxu hà hơi sự
sống trên các môn đồ ).
- Suốt phần KT nầy Chúa dùng chữ “ các ngươi ” 5 lần. Đây là những
gì liên quan chung, chứ không chỉ một cá nhân. Nên được gọi là Hội
thánh sống.
+Tiến trình Hội thánh sống, các từ ngữ chính:
giữ
ngươ
ươii - Hà hhơ
tha,cầầm.
Chúa chính gi
ữa - Bình an - Sai các ng
ươ
ơi - tha,c
Bất cứ một tổ chức nào dầu, hoặc đến như một quốc gia khi thành lập
đều có môt bảng tuyên ngôn về đặc điểm hay mục đích. Đây, phần
Thánh kinh nầy là lần nhóm lại của các môn đồ sau khi Chúa Giêxu
sống lại, một đoàn thể được Đức Chúa Trời công nhận vì Chúa Giêxu
đã trả giá cho Đức Chúa Trời để mua những con người nầy.
- Bảng tuyên
tuyên ngôn về
về Hộ
Hội thánh:
thánh Những gì Chúa Giêxu phán trong
phần Kinh thánh nầy như là bảng tuyên ngôn về Hội thánh, và từng
bước phát tiển, là thước đo cho biết Hội thánh đang đứng chổ nào, cần
đến là gì.
I. HỘI THÁNH SỐNG CÓ: CHÚA CHÍNH GIỮA.
C19c. “ Đức Chúa Giêxu đến đứng chính giữa các môn đồ ”. Chúa ở chính
giữa, điều khiển Hội thánh. Có thể noi đây là công việc Đức Chúa Trời
làm suốt lịch sử loài người được ghi lại torng Kinh Thánh nhằm để
Đức Chúa Trời có thể ngự giữa loài người.
Sứ đồ PhaoLô được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh đã ghi: Chúa ngự
trị trong 3 vị trí:

Êphêsô 4:6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người,
Ngài là trên cả mọi người, gi
giữ
ữa mọi người và ở trong mọi người.

+ Chúa chính giữ
giữa không hiểu theo nghĩa vị trí thuộc thể, mà phải hiểu
theo nghĩa thuộc linh, ( được nhắc 2 lần c19, 26 ) chỉ về mối tương
quan của Chúa với Hội thánh qua các hình ảnh từ Cựu ước đến Tân
ước:
- Đức Chúa Trời ở giữa dân Ysơraên, Ngài hiện diện qua hình ảnh trụ
mây, trụ lửa, hình ảnh Hòm giao ước, hình ảnh Đền tạm ở giữa dân sự
dựng trại để ở. Nhưng, Đức Chúa Trời và dân sự có một khoảng cách,
Ngài không xen lẫn ở giữa dân sự, họ có thể thờ phượng nhưng phải
qua thầy Tếlễ giúp dâng sinh tế.
- Chúa Giêxu ở giữa các môn đồ. Trước và sau khi Chúa Giêxu chịu
chết và sống lại Chúa ở giữa môn đồ Ngài có nghĩa khác nhau:
Trước Ngài sống giữa những người Ngài lựa chọn; và sau khi sống lại
Ngài ở giữa những người Ngài đã mua.
- Hội thánh Laođixê trong sách Khải huyền, Chúa ở ngoài cửa:
Kh 3:20 Nầy, ta đứng ngoài ccử
ửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà
mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người,
và người với ta.
Hội thánh Laođixê không lạnh không nóng, hâm hẩm tự mãn... Hội
thánh đã có những đều khác thay thế là Hội thánh Ngài không chính
giữa.
II. HỘI THÁNH SỐNG CÓ: SỰ BÌNH AN.
Gi 20:19 Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng:
Bình an cho các ngươi!
Gi 20:21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã
sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.
Gi 20:26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma
ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ
mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
Khi người Do thái gặp nhau họ chào Bình an, lời chúc bình an trong
cuối các thư tín trong Tân ước. Nhưng, đây Chúa khôn chào sự bình an
như lời chúc thông thường, mà đây là lời công bố về sự Bình an thật
trong sự Cứu rỗi được ban cho con người.
- Đây chính là lúc ứng nghiệm bài ca đêm Chúa Giáng sinh các Thiên
sứ thiên binh đã hát: “ Sáng danh…Bình
Bình an dưới đất… ”.
a. Bình an trên nhiề
nhiều phươ
phương
ương diệ
diện:

- Với Đức Chúa Trời,vì Chúa Giêxu chết và sống lại, bằng chứng của
lễ chuộc tội Ngài dâng bằng chính thân Ngài được Đức Chúa Trời
nhậm đã được hoà thuận lại với Đức Chúa Trời.
Côlôse 1:20 và bởi huy
huyếết Ng
Ngài
thậập ttự
giá, thì đã làm nên hòa
ài trên th
ự giá
nhờ
Ngài
thuậận
bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nh
ờ Ng
ài mà hòa thu
Trờ
cùng chính mình Đức Chúa Tr
ời.
- Với Chúa Giêxu , họ cũng cần có sự hoà thuận lại vì khi Ngài bị bắt
họ bỏ chạy, Ngài đã đến đang ở giữa họ bằng chứng về sự tha thứ như
là Chúa muốn nói rằng Ta không nhớ đến đều đó nữa, hãy Bình an.
- Với nhau, 3 ngày trước họ mất sự bình an với nhau, khi hỏi ai là lớn
trong bọn mình. Bây giờ niềm vui lớn đánh ta nỗi buồn nhỏ.
- Với thế gian bắt bớ họ. c19. Các môn đồ sống trong sự sợ hãi, Chúa
của họ bị đóng đinh, chôn trong mộ, biến mất, họ bị phao tin ăn cắp
xác Chúa, họ là những người bị tầm nã, họ sống trong sự đe dọa. Chúa
đến phán: Bình an cho các ngươi, như nói với họ rằng : Ta đã chết và
sống lại, ta đã chiến thắng kẻ thù là sự chết, có đều gì làm cho các
ngươi sợ nữa đâu. Bình an thật là bình an đến bởi Chúa sự sống, dầu ở
giữa thế giới bất an.
b. “Bình an… và gi
giơ
ơ tay, ssư
ườn cho môn đồ ”có nghĩa gì: - Tỏ ra Ngài thật
đã sống lại. Tuy nhiên có ý nghĩa khác hơn, mỗi lần Chúa hiện ra ban
sự sống Phục sinh mỗi lần mỗi lần có lời công bố khác nhau,vì có ý
nghĩa liên quan khác nhau:
+ Với Mari Chúa gọi tên của bà: Mari, Mari, sao ngươi khóc. Có nghĩa
Ta nhớ đến con, gọi tên con, không có gì phải buồn khi Chúa sống nhớ
đến mình , ở bên mình, và gọi tên mình vì biết mình đang ở trong tâm
trạng nào.
+ Với hai môn đồ về Emmaút, Chúa cầm bánh bẻ ra trao cho họ: Ta đã
vở ra vì các ngươi, không còn lý do gì các ngươi tan vở ra nữa. Chúa
vở ra để đem lại sự tâm giao cho hai người.
+ Với Hội thánh tại phòng cao Chúa giơ tay, sườn cho môn đồ, Hội
thánh là thân thể của Chúa, Hội thánh phải được bình an vì thân Chúa
đã gánh thay rồi.
- Trong sự sống lại của Chúa Hội thánh đáng phải hưởng sự bình an,
thiếu bình an là thiếu sự sống.
Công 9:31 Ấy vậy, Hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ
Sa-ma-ri được hưởng sự bình an
an, gây dựng và đi trong đường kính sợ
Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.
Công 10:36 Ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Y-sơ-ra-ên, khi
rao giảng tin lành vvềề ssự
ự bình an bởi Đức Chúa Jêsus Christ, tức là
Chúa của loài người.

