Httl.4. Hội Thánh Sống ( tiếp theo )
Bài 9.

HÀ HƠI LINH THẦN
Giăng 20:19-23. Câu gốc. 22.
Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng:
Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Hành trình Tâm Linh, là loạt bài học từ Chúa sống lại cho đến
Ngài thăng thiên. Trước đó môn đồ đã theo Chúa, nhưng họ thực
sự có và kinh nghiệm sự sống tâm linh sau khi Chúa sống.
- Hội thánh có sự sống là nhu cầu lớn nhất của Hội thánh ngày nay.
- Hội thánh chuyển sự sống đến nơi nào Tin lành truyền đến.
+ Nền Thánh kinh.
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Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận
lãnh Đức Thánh Linh.
+ Chữ trọng tâm: hà hơi ; nhận lãnh Đức Thánh Linh.

+ Hai câu hỏi:
- Chúa Giêxu Hà hơi trên môn đồ có ý nghĩa gì ?
- Sự Hà hơi và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh có khác nhau không ?
Hai bài học: 1- Hà hơi Linh Thần.
2- Hà hơi và Thánh Linh.
Hà hơi Linh Thần, đã trở nên tên của bài Thánh ca 137.
c1 Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh thần. Làm tâm con chan chứa Thánh
Linh. Nguyền Cha tái ban ngày Lễ Ngũ tuần. Cho hứa ngôn xưa nay
được thành.

Hai giai đoạn được Thần Chúa: Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,và
Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh.
Bài 1: Học 3 bước - Thời điểm - Ý nghĩa - Niềm tin.
I. BÀI HỌC VỀ THỞI ĐIỂM.
Biết lúc Chúa hà hơi trên môn đồ sẽ cho thấy ý nghĩa:
a. Chưa xảy ra:
- Trong 3 năm rưỡi chức vụ không thấy Chúa hà hơi trên môn đồ.
- Trong các lần hiện ra trước với Mari mađơlen, hai phụ nữ trên
đường, hai môn đồ về Emmaút cũng không có hà hơi.
* Có sự sống kinh nghiệm cách cá nhân với Chúa, nhưng cũng có
loại sự sống chỉ nếm trãi khi ở trong Hội thánh của Chúa. Kinh

nghiệm Sự hà hơi là loại sự sống chỉ xảy ra khi ở trong Hội thánh.
Cũng giống như chi thể chỉ sống khi ở trong thân thể.
Sự hiểu thấu vì được hiệp cùng các thánh đồ.
Êphêsô 3:18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được
hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là
thể nào,

b. Chỉ xảy ra:
- Sự hà hơi Sau khi sống lại. với các môn đồ.
Vì sao trước khi sống lại Chúa Giêxu chưa Hà hơi trên môn đồ?
*Vì Ngài muốn ban sự sống thực nghiệm. Dầu Ngài là Đức Chúa
Trời, Ngài vì con người kinh nghiệm sự chết và từ sự chết bước ra.
Ban cho một điều kinh nghiệm, và ban cho một điều chưa kinh
nghiệm hoàn toàn khác nhau. Người hầu việc chưa có sự bình an
không thể chuyển sự bình an Chúa đến người nghe. Thiếu vâng lời
không thể chuyển sứ điệp vâng lời đến Hội thánh.
*Giôna. Được Chúa cho kinh nghiệm ăn năn, qua vị tiên tri nầy
Đức Chúa Trời chuyển sự ăn năn đến dân thành Ninive.
**Phierơ. Kinh nghiệm sự ăn năn sau khi chối Chúa, ông đã đi ra
khóc lóc thảm thiết. Bài giảng sau khi đầy dẫy Đức Thánh Linh, có
3,000 ăn năn tin nhận Chúa.
Một bài giảng đầy đủ thần học và bài giảng có thể khiếm khuyết
chưa đầy đủ thần học nhưng có thực nghiệm sẽ kết quả hơn nhiều.
Đó là lý do Chúa dùng thử thách cho hầu việc Ngài có từng trãi.
- Sự hà hơi Sau khi phán rằng: Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các
ngươi thể ấy. 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ…

* Sự sống được ban cho sau khi được sai đi. Hội thánh khi thực
hiện sứ mạng Chúa là một Hội thánh sống. Đời sống bước đi trong
sứ mạng của Chúa giao là một đời sống sống động. Vậy sứ mạng
cho tôi là gì?
Sự hà hơi Trước sự kiện Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Hại yếu tố đến trước khi được Đức Thánh Linh là Sự sống trong
Hội thánh, kế đó sống trong sự sống Chúa Giêxu, rồi bước tiếp
theo là đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Không yêu thương nhau, thì làm sao yêu Chúa Đấng mình không
thấy? và không có sự sống trong Chúa Giêxu trước thì làm sao có
được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
-

- Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng không thể xảy ra khi một trong
hai mối liên hệ với Chúa hoặc với nhau bị trở ngại. Thường có sự
ăn năn với Chúa và làm hòa với nhau trước khi được Đức Thánh
Linh thăm viếng.

Galati 3:26 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy
đều là con trai của Đức Chúa Trời.
Công 17:28,29 Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa
một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của
Ngài. 29 Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời,

II. BÀI HỌC VỀ Ý NGHĨA.
1. Chúa Giêxu lập dòng dõi mới.
*Trong Chúa Giêxu một dòng dõi mới được hình thành, thay thế
cho dòng dõi cũ trong Ađam dã phạm tội.

III. BÀI HỌC VỀ NIỀM TIN.
Bài học về sự hà hơi của Chúa không phải là bài học lịch sử.
Những gì đã nêu trên sẽ có ảnh hưởng gì đến chính mình?
Ba điều tin chắc về Hội thánh, về chính mình:
1. Tin: Có quá khứ đã được thay thế.

Rôma 5:14 Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những
kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của
Đấng phải đến.
ICôr 15:45 ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh
hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.
Thế thì, Chúa Giêxu là thần ban sự sống, ban sự sống lúc nào? Chúa

hà hơi là dấu chỉ về sự ban sự sống.
Nếu đối chiếu việc Đức Chúa Trời dựng nên Ađam dòng dõi cũ và
việc dựng nên dòng dõi mới trong Chúa Giêxu sẽ thấy rỏ hơn.
Sáng thế ký 2-4
-Chúa làm Ađam ngủ mê.
-Chúa lấy xương sườn Ađam.
-Chúa lấp thịt tạo nên người nữ
-Chúa hà sinh khí vào Ađam, tâm
Linh đó đã chết sau khi phạm tội
-Tội lỗi sinh ra sự ghen ghét,
Cain giết chết sự sống Abên.

Giăng 19-20
-Người lính Lamã thấy Chúa Giêxu đã chết.
-Người lính đâm vào hông Ngài đến tim.
-Có máu và nước chảy ra HT được thành lập
-Chúa Giêxu hà hơi trên môn đồ
ban sự sống tâm linh mới.
-Tâm linh sống sinh ra tình yêu thương,
tín hữu chia xẻ sự sống cho nhau.

2. Chỉ có một dòng dõi thánh.

Malachi 2:15 15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật, chỉ làm nên
một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng
dõi thánh.

Kinh thánh cũng ghi lại duy nhất một lần Chúa Giêxu hà hơi trên
môn đồ sau khi Ngài sống lại. Dầu Ngài sống giữa môn đồ thêm
40 ngày nữa, nhưng không có sự hà hơi lần thứ hai.
Galati 3:16 Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi
người. Không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người;
nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là
Đấng Christ.

3. Chúa cho bởi tin bước vào.
Hãy tin nhận Chúa Giêxu để được nhận lấy sự sống đời đời.

Rôm 6:5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết
của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống
nhau.

Chúng ta kể mình đã chết với Chúa, sẽ được dự phần trong sự sống
lại của Ngài. Tín đồ là người có quá khứ chịu ảnh hưởng di truyền
của tổ phụ đã được bôi xóa bởi sự chết của Chúa Giêxu.
2. Tin: Có một hơi thở của Đấng sống.
Có một vị giáo sư người Hàn nhận định: Người Việt nam mỗi người
là một viên kim cương, người Nhật mỗi người là một viên Rubi. Kim
cương thì sao, và Ru bi thì khác thế nào? Vị giáo sư đáp: viên kim cương
một mình nó có thể toả sáng, nhưng Rubi cần sự kết hợp với nhau mới
hiệu quả. Tỏa sáng một mình là đặc điểm sáng chói, nhưng đồng thời
cũng dẫn đến đời sống cá thể, từ đó điểm yếu là có thể làm giảm đi tấm
lòng cần nhau.

Trong Chúa được làm một với Chúa và cũng làm một với nhau.
Êph 4:4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh,..
Gal 3:28 vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một..
Xem thêm. Gi 17:11,21,22.

3. Tin: Có hơi thở của Đấng đắc thắng.
Hơi thở của Chúa mang tính chất gì? Hơi thở của Đấng đã chết và
sống lại, Đấng đã đắc thắng.
Tiệc thánh Chúa ban thịt và huyết, sau khi sống lại Ngài ban sự
sống của sự đắc thắng.
ICôr 15:54-57. Kinh thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.
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Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu
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Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa
Jêsus Christ chúng ta.

