Bài giảng nhân ngày Chứng Đạo

NĂM BƯỚC TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN
Giăng 20:19-23. Câu gốc. 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.
- Mở đề. So sánh 3 từ ngữ: Giảng Đạo, Dạy Đạo và Làm chứng.
I. LÀM CHỨNG LÀ GÌ?
- Làm chứng. thuật lại việc Chúa làm cho mình.
Mác 5:19 Nhưng Đức Chúa Jêsus không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi,
nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho
ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào.

- Dạy đạo. dùng Kinh thánh chỉ ra đường để đi.
Công 15:35 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành An-ti-ốt, giảng Tin
lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác.
Công 19:9 nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học
Ti-ra-nu.
- Giảng đạo. tìm thấy các mục tiêu giảng dạy trong các câu KT.
Phục 17:11 Phải làm theo luật pháp họ dạy cho, và sự phán xét họ giảng ra,
chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ.
Cácquan 19:30 Hết thảy ai thấy sự đó, đều nói rằng: Từ khi dân Y-sơ-ra-ên
ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến ngày nay, người ta chưa hề làm hoặc thấy việc
như vậy! Khá nghĩ đến điều đó, bàn luận nhau, và giảng ý ra.
Côl 4:3 cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của
Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích,

- Làm chứng như đi tìm chiên lạc đem trở về, Dạy đạo giống như
hướng dẫn chiên nếp sống, Giảng đạo giống như cho chiên ăn.
Làm chứng là bước đầu tiên, dạy đạo là bước thứ hai, Giảng đạo
là bước thứ ba. Chứng đạo là bước đầu tiên, nhưng là bước khó
nhất vì trong lời làm chứng có 3 yếu tố: Lời chứng về sự biến đỗi
khi tin Chúa, Lời Kinh thánh chứng là trưng về các lời hứa cho kẻ
tin và Đức Thánh Linh chứng tức là nói ra trong uy quyền được
ban cho. Thì lời làm chứng sẽ Kết quả.

- Là các bước căn bản trong việc làm chứng cho Chúa.
II. NĂM BƯỚC TRỞ THÀNH CHỨNG NHÂN.
1. Gặp gở Chúa Giêxu. c19.
Giăng 20:19 - nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, …
- Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa …

+ Hai lần biết Chúa..trước và sau.
a. Họ biết Chúa từ trước. đi, sống với Chúa 3 năm rưỡi.
-Saulơ trên đường Đamách, trước biết Đức Chúa Trời, tại đây biết
Chúa Giêxu. Tiên tri Êsai đã là tiên tri rồi đoạn 1-5. đến đoạn 6
biết Chúa mới mẻ.
b. Các sứđồ bây giờ gặp lại Chúa thì nhận biết mới hơn.
- Một từng trải gặp Chúa mới mẻ. Các môn đồ họ ở phòng cao và
gặp gở Chúa Giêxu. Sự gặp gở nầy là một kinh nghiệm khác
thường và thật đặt biệt. Chúa đối với môn đồ không phải xa lạ,
Ngài ở giữa họ trong ba năm chức vụ, cùng đi cùng ăn cùng trò
chuyện. Nhưng họ biết Chúa Giêxu là một con người, hay một vị
thầy. Dù có lần Phierơ: Chúa là Đấng Christ Con Đức Chúa Trời
hằng sống. Nhưng Phierơ cũng không kinh nghiệm thật như vậy,
ngay sau đó ông đã cản Chúa Giêxu lên Giêrusalem chịu chết. Bây
giờ họ gặp Chúa sau khi Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài không
phải là người thường, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đắc
thắng sự chết sống lại, không một vật thể nào có thể cầm giữ Ngài.
Ngài Đấng vượt qua thời gian, không gian, vượt qua các từng trời,
vượt qua âm phủ. Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.
2. Nhận sự Bình an thật. c20,21.
+Hai lần Chúa ban Bình an, có 2 ý nghĩa:
a. Bình an và đưa tay cho môn đồ xem. Bình an vì biết Chúa thật sống.
Tội họ được tha. Sự bình an mà trước đó con người không bao giờ
có. Việc người làm.

Ngay trong lần hiện ra lần thứ nhất với các môn đồ tại phòng cao,
Chúa Giêxu đã nói gì? Điều nầy quan trọng như thế nào?

Giêrêmi 6:14 Họ rịt vít thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an!
Bình an! Mà không bình an chi hết.
b. Bình an: và Cha sai ta …ta sai các ngươi. Các ngươi sẽ ra đi trong sự

Năm chữ trọng tâm: Chúa...đến, Bình an, sai…ngươi, hà hơi, tha..cầm.
1. Gặp gở Chúa Giêxu. 2. Nhận sự bình an thật. 3. Nghe tiếng kêu
gọi. 4. Được hà hơi Đấng sống. 5. Biết sứ điệp Tin lành.
- Như bàn tay có 5 ngón: Năm bước trở thành chứng nhân.

Bình an. Sự Bình an không phải ngoại cảnh, mà là Bình an nội tại
trong lòng. Sách Công vụ dù các Sứ đồ gặp bắt bớ, nhưng họ là
những người đuợc Bình an, đang khi đó những người bắt họ luôn
luôn sống trong tâm trạng bất an, nghiến ngầm, giận hoảng, lập
mưu…còn Phierơ , Phaolô và Sila hát trong ngục.

Việc Chúa làm. Êsai 38:17 Nầy, sự rất cay đắng của tôi đã trở nên sự bình
an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát; vì Chúa đã
ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài.

- Phaolô làm chứng bình an bằng hành động trên tàu.

Cong 27:21 21 Vì họ không ăn đã lâu, 33 Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn.
34 34 Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, 35 Nói như vậy rồi, người bèn lấy
bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi, thì bẻ ra và ăn.
36 Bấy giờ ai nấy đều giục lòng, và ăn. 38 38 Họ đã ăn vừa no nê,

Con người đang sống trên bề mặt trái đất, cái vỏ của nó tính theo
tỷ lệ mỏng hơn vỏ trứng gà. Bên trong là nham thạch, tức là đá bị
đốt cháy đang ở trong thể lỏng. Phương diện thuộc thể sự bình an
đang có là bởi Đấng Tạo hóa gìn giữ.
Đây là nguyên văn một bài viết trích từ www.khoahoc.com
đăng ngày 9 tháng 3, 2011 - chỉ 2 ngày trước khi có động đất
lớn và sóng thần ở nước Nhật:
“Siêu mặt trăng” sắp gây ra động đất, sóng thần? - 09/03/2011
Ngày 19/3 được coi là ngày “siêu mặt trăng”, vì khoảng cách giữa Trái
đất và “chị Hằng” sẽ ngắn nhất trong 19 năm qua. Một số người cho
rằng, những sự kiện thời tiết bất thường như động đất, sóng thần...có thể
xảy ra vào ngày này. Vào thời điểm này, mặt trăng sẽ chỉ cách trái đất
gần 357.000 km. Theo Daily Mail, nhiều nhà khoa học nghiệp dư cảnh
báo, siêu mặt trăng có thể gây rối loại khí hậu Trái đất, thậm chí có thể
gây ra động đất và khiến núi lửa phun trào.
Mặt trăng vẫn là hành tinh còn nhiều bí ẩn với con người. Những tín hiệu
từ các cảm biến địa chất từng được các phi hành gia của tàu Apollo đặt
trên Mặt trăng năm 1971 vừa truyền về cho thấy, mặt trăng cũng chứa
chất lỏng trong lõi như Trái đất.
Kết quả cho thấy, mặt trăng có lõi cứng, giàu sắt với bán kính gần 241
km, và một lõi ngoài chứa dung dịch giàu sắt. Điều này giúp mặt trăng tự
sinh ra và duy trì từ trường rất mạnh.”

3. Nghe Tiếng Chúa kêu gọi. c21.
Giăng 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.
Có 2 chữ: sai Ta, và Ta sai, một tiếng gọi, cùng một mục đích
a - Cha đã sai ta thể nào.

Chúa Giêxu hoàn tất giai đoạn đầu khó nhất chịu chết chuộc tội.
sứ mạng như Chúa là đem tội nhân trở về cùng Đức Chúa Trời.
Chúa Giêxu hoàn tất giai đoạn đầu khó nhất chịu chết chuộc tội, là

giai đoạn con người không thể làm được, và chúng ta tiếp theo giai
đoạn sau.
b - ta cũng sai các ngươi thể ấy.
Làm chứng là sự kêu gọi dành cho tất cả mọi người đã được cứu.
Công vụ 1:8; 2:4. “ các ngươi,…hết thảy ”.
Làm chứng là nối tiếp chức vụ của Chúa. Đời sống Cơ Đốc nhân là
chức vụ tiếp nối của Chúa Giêxu.
Ga 2:20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống,
không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn
sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là
Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

4. Có hơi thở Đấng sống. c22
+ Hai phương diện của sự sống thuộc linh.
a. Hà hơi trên môn đồ. Giăng 20:22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi
trên môn đồ

- Trong Ađam cũ sự sống tâm linh đã chết. Trong Chúa Giêxu
Ngài hà hơi sự sống mới.
b. Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Hà hơi là sự sống cho bản thân, và sau đó
Nhận Đức Thánh Linh là sự sống cho chức vụ.

IGi 1:1,2 1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng
tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống; IGi 1:2 2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho,
chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha
và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi; -

5. Biết Sứ điệp Tin lành. c23
+Hai phương diện của lời làm chứng.
a. Tha tội. Gi 20:23 Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha;
b. Cầm tội. còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.
Giăng 3:36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì
chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên
người đó.

Sứ điệp của Tin lành là tội được tha và tội bị cầm lại. Sự tha tội
cho ai bằng lòng tin nhận Chúa Giêxu chịu chết vì tội mình.
Được cứu và sự hư mất, thiên đàng và địa ngục, sống đời đời và
chết đời đời. Không có khoảng giữa, cũng không có cách khác.
KẾT. - Làm chứng điều gì ?
- Làm chứng là thuật lại 5 bước trở thành chứng nhân.

