Httl.4. Hội Thánh Sống ( tiếp theo )
Bài 10

HÀ HƠI VÀ THÁNH LINH
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.

- Nghe Giảng không phải là một tiết mục trong chương trình mà là
giờ Chúa phán điều Ngài muốn chúng ta biết để làm.
+ Chữ trọng tâm: hà hơi ; nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Hai giai đoạn được Thần Chúa: Cứu Chúa hà hơi Linh Thần, và
Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh.
Nếu nhận sự Hà hơi là đủ thì Chúa Giêxu đã không phán dặn rằng:
Công 1:4 Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó
chờ điều Cha đã hứa,. Vì vậy hai sự kiện nầy khác nhau, xảy ra hai thời
điểm khác nhau và có mục đích cũng khác nhau.

Galati 4:6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của
Con Ngài vào lòng chúng ta, ( 2 )kêu rằng: A-ba! Cha!

b. Lời hứa 2: Nhận Đức Thánh Linh để hầu việc:
Hêb 2:4 sự ban cho của Đức Thánh Linh.,…. để ( 2 ) làm chứng .
Hêb 9:14 nhờ Đức Thánh Linh đời đời, …đặng (2) hầu việc Đức Chúa Trời...
IPhi 1:12 nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà (2) giảng Tin lành
Kh 1:10 tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, (2) nghe đằng sau có tiếng….

* Được Hà hơi để sống, đầy dẫy Đức Thánh Linh để hầu việc.
II. BÀI HỌC VỀ Ý NGHĨA.
1. Ý nghĩa Từ ngữ. 2 chữ để mô tả về tác dụng : Hà hơi và Gió.
“Hơi thở” là nhu cầu sự sống của một người, sự sống cách cá nhân,
Giăng 20:22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì (1) hà hơi trên môn đồ..
Nhưng “Gió” là dưỡng khí là nhu cầu để mọi người hít thở và sống.

+ Mục đích: Phân biệt sự Hà hơi và đầy dẫy Đức Thánh Linh,
nhận biết thực trạng đời sống và Hội thánh.
+ Học 3 bước: - Thời điểm - Ý nghĩa - Niềm tin.

Giăng 3:8 (2) Gió muốn thổi đâu thì thổi, …. Hễ người nào sanh bởi Thánh
Linh thì cũng như vậy.
Công 2:2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng (2) gió thổi ào ào, đầy
khắp nhà môn đồ ngồi.

I. BÀI HOC VỀ THỜI ĐIỂM.
1. Một Lời hứa hai thời điểm.
- Trong Thi Thiên cũng đề cập đến hai mức độ sự sống này:

2. Ý nghĩa Khải tượng. Phân biệt tác dụng hơi thở và gió.
+ Hà hơi và Gió được Kinh thánh dùng như là từ ngữ biểu tượng,
là mượn đều hiểu được để hàm chứa những đều muốn nói.

Thi 23:3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh
Ngài. 5 Chúa ( 1 ) xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi ( 2 ) đầy tràn.

- Với người đàn bà Samari tại giếng Sikha hai mức độ sự sống.
Gi 4:14 nhưng uống nước ta sẽ cho, thì (1) chẳng hề khát nữa.Nước ta cho
sẽ thành một (2) mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.

- Chúa Giêxu nói với các môn đồ hai mức độ nầy:
Gi 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho
chiên được ( 1 ) sự sống, và được ( 2 ) sự sống dư dật.

2. Hai thời điểm hai công việc.
a. Lời hứa 1: Nhận Đức Thánh Linh để làm con.
ICôr 12:3 Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai ( 1 ) xưng Đức
Chúa Jêsus là Chúa!

Hơi thở và gió giống nhau và khác nhau thế nào?
- Giống nhau: Cả 2 đều là dưỡng khí, một số bản dịch khi đề cập
đến Đức Thánh Linh dùng chữ Thần khí, nhưng Thần khí trong
dạng hơi thở như Chúa hà hơi trên môn đồ, Thần khí được mô tả ví
như Gió của Đức Thánh Linh trong ngày lễ Ngũ tuần.
- Khác nhau: Hơi thở được phú vào để giúp cho một người có thể
sống được, không thể chia hơi thở cho người khác. Nhưng, Gió có
thể đáp ứng cho mọi người không giới hạn số lượng là bao nhiêu.
- Hơi thở: Lần thứ nhất Chúa bảo tiên tri Êxêchiên.
Êxêchiên 37:5 Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ
phú (1) hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

c6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi,
và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú (1) hơi thở trong các ngươi, và các
ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.
c8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da
bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.

- Gió: Lần 2 Chúa bảo tiên tri: Nói với Gió, biến chuyển khác hơn.
c9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng (2)
gió; hãy nói tiên tri và bảo (2) gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi
hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho
chúng nó sống.
c10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở (2) vào trong
chúng nó; chúng nó (2) sống, và (2) đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành
một (2) đội quân rất lớn.

Đây là sự khác nhau giữa Hội thánh có Hơi thở sự sống và Hội
thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh.
- Hội thánh là một thân thể sống động khi có sự hà hơi sống của
Chúa Giêxu. và
- Hội thánh là một đạo quân khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
III. BÀI HỌC VỀ NIỀM TIN.
Hãy xem điều nầy trong Hội thánh đầu tiên.
1. Tin: Từ Phòng cao cho đến phòng cao. Giai đoạn có Hơi thở.
Thời gian từ Giăng 20:19 đến Côngvụ 1:1- 26.
+ Giai đoạn sống với Chúa đi từ phòng cao đến phòng cao.
- Sự theo Chúa. Chúa hà hơi để các môn đồ sống cá nhân với Chúa
và chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm: Họ đi với Ngài trong 40
ngày trước khi Chúa về trời, họ cùng đi lên núi Ôlive, họ trở về
Thờ phượng tại phòng cao, họ hiệp một với nhau, họ Cầu nguyện
chờ đợi điều Cha đã hứa ( Công vụ 1:12-14 ).
Những sinh hoạt thuộc linh cách cá nhân với Chúa rất tốt đẹp,
nhưng sự hầu việc Chúa trong giai đoạn nầy thì sao?
- Sự hầu việc. Sự hầu việc trong giai đoạn được Hà hơi, Thánh
kinh dùng những “từ ngữ có ngụ ý ” đáng suy nghĩ:

Công 1:23-26 23 Môn đồ cử ra hai người: Giô-sép tức là Ba-sa-ba, cũng gọi là
Giúc-tu, và Ma-thia, 24 rồi cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi
người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người nầy ai là người Chúa đã chọn,

26

… bắt thăm, trúng nhằm Ma-thia; người bèn được bổ vào mười một sứ đồ.

Đến đoạn 9 Chúa phán rỏ về SauLơ ( PhaoLô) là người Chúa chọn.
Công 9:15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một
đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con
cái Y-sơ-ra-ên;

2. Tin: Từ Phòng cao cho đến cùng trái đất. Giai đoạn có Gió
Thánh Linh. Thời gian từ Công 2: 1 - …… đến về sau
+ Giai đoạn được hầu việc vì đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Công 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ
nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giuđê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Công vụ 2. Những việc chỉ có Đức Thánh Linh mới làm được.
Đoạn 1. Hội thánh chờ đợi Đức Thánh Linh, Công vụ đoạn 2 giống
như phần giới thiệu cả sách, có thể xem như Dàn bài mà cả sách là
Diễn tiến. Trong đó hàm chứa gần đầy đủ các công việc tiêu biểu
mà Đức Thánh Linh qua Hội thánh đầu tiên.
(- Mở cửa. - Mở tai. - Mở trí. - Mở miệng. - Mở lòng. - Mở mang .)
Phần nầy sẽ học đến trong loạt bài Sứ vụ ký .
KẾT.
Đức Thánh Linh trong đời sống và chức vụ Chúa Giêxu. Ngài có
nhu cần Đức Thánh Linh khi ở trong thân xác con người, sự làm
gương, sự gìn giữ phẩm trạch công tác thuộc về..v..v.
- Đức Thánh Linh trong đời sống Chúa Giêxu.
Luca 2:40. Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn
Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.

- Đức Thánh Linh trong chức vụ Chúa Giêxu.
Công 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét
bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm
phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa
Trời ở cùng Ngài.

Nếu Chúa Giêxu cần đầy dẫy Đức Thánh Linh để hầu việc thì
chúng ta thể nào?

