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TIỆC THÁNH TRONG ĐỜI SỐNG
Luca 22: 39- 53. Câugốc. c39
Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen;
các môn đồ cùng đi theo Ngài.

+ Tầm nhìn Tổng quan:
Chúa ban Tiệc thánh trong thánh lễ ( c14-22 ); Kế đó
Chúa ban Tiệc thánh trong tâm thức ( c23-38 ); tiếp theo
Chúa ban Tiệc thánh trong thực tế ( c39 - đến bên thạch mộ )
Ba câu hỏi:
+ Tiệc thánh trong Thánh lễ? Bánh? Nước? Mục đích?
+ Nếu chỉ có Tiệc thánh trong Thánh lễ ? Chúa có đẹp lòng?
+ Tiệc thánh trong đời sống? Là gì, mục đích là gì?
- Sứ đồ. Phi 3:10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự
sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi
nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,.
- Tín đồ. IPhi 4:13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của
Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu,

Không biết Tiệc thánh thương khó trong đời sống, chúng ta có
thể vô tình từ chối những vinh dự được Chúa chọn ban cho
chúng ta.
I. Ý NGHĨA TIỆC THÁNH ĐỜI SỐNG:
ICôr 11:20 Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn
phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; ( KT dùng 1 lần )

a. Tiệc: có tên bữa tiệc, có nhiều người dự, có nhiều món ăn.
Chúa cho nếm tiệc thương khó là Ngài có lý do, có thể sau nầy
mới nhận ra, tiệc là có nhiều thử thách, và nhiều người cùng dự.

Giacơ 1:2 2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho
anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,

Tiệc: gọi là ăn tiệc vì không bắt buộc, thông công trong sự
thương khó của Chúa không phải là sự bắt buộc.
Tin Chúa thì được cứu, nhưng thông công trong sự thương khó
để được biết Ngài nhiều hơn, để trở nên giống như Ngài và mức
độ vinh hiển trong cõi đời đời.

Sự thương khó Chúa tuyệt đối, nên vinh hiển của Ngài tuyệt
đối.

Phi 2:9 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và
ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

b. Thánh:
Nỗi đau Thánh.
-Phân biệt: những nỗi đau đời thường - Nỗi đau trong trách
nhiệm - nỗi đau của sự sửa phạt, - và, nỗi đau Thánh. Mỗi loại
khác nhau.

Phi 1:29 29 Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không
những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa,
Côl 1:24 24 Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi
lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết
các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài.

Cũng có loại chịu khổ chẵng những không được thưởng, còn bị
kể là hình phạt.

IPhi 4:15 15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như
kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.
IPhi 4:16 16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ,
thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.

II. HÀNH TRÌNH TIỆC THÁNH ĐỜI SỐNG.
+ Tiệc thánh trong Thánh lễ, có bàn, có bánh nước, có Chúa và
môn đồ. Tiệc thánh trong đời sống cũng giống như vậy:
- Bàn tiệc thánh: từ Vườn Ghếtsêmanê cho đến ngôi mộ của
Chúa.
- Bánh và nước nho: là sự thương khó của Chúa Giêxu.
- Ban Tiệc thánh: có Chúa Giêxu cùng đi với 11 môn đồ.
+ Tiệc thánh trong đời sống là “đi ” theo Chúa.
Dân Ysơraên dự lễ Vượt qua, tiếp theo đó là “đi”.

Lu 22:39 39 Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói
quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài.

Mỗi một địa điểm nêu 2 câu hỏi:
1. Tiệc thương khó của Chúa là gì?
2. Ai đã được dự với Chúa?

Mỗi phần sẽ trích dẫn Lịch sử sự truyền giảng Tin lành đến Việt
nam, để thấy gương Tiệc thánh trong đời sống của các Giáo sĩ,
Mục sư tiền phong.
+ Mục đích bài học: Điều chúng ta chịu chẵng đáng là bao so
với sự thương khó của Chúa. Giống như mỗi môn đệ được bẻ
một miếng nhỏ trong cái bánh trọn vẹn của Chúa đã chịu trọn
vẹn.
- Thứ nhất: Tiệc thánh là Ghếtsêmanê.
Đối với Chúa giờ thương khó được bắt đầu trong giờ cầu
nguyện, vì vậy Luca ghi: Lu 22:44 44 Trong cơn rất đau thương,
Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi
xuống đất.

- Cầu nguyện chặng đầu tiên, là năng lực để chịu thương khó.
Cầu nguyện bao nhiêu thì có sức chia xẻ thương khó bấy nhiêu.
+ Tiệc thương khó của Chúa là gì? là sự phản bội của Giuđa,
ông đã dùng cái hôn là dấu hiệu của tình yêu để phản nộp.
- Quì gối một mình cầu nguyện, kinh hãi, hoang mang, đau
buồn, sầu não và cô đơn, bị người môn đệ phản bội bán rẻ.
+ Ai đã được dự với Chúa.
Chặng nầy Chúa đem 11 môn đồ cùng dự tiệc thánh cầu
nguyện.
36

Mat 26:36
Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là
Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện
đằng kia. 37 Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê
đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.

- Chúa đem Phierơ vì ông hứa đồng tù đồng chết với Chúa, hai
con trai Xêbêđê, vì họ hứa uống chén của Chúa. Dự thế nào?
Ngủ mê!
@ Dự giờ cầu nguyện là thánh lễ tiệc thánh trong đời sống.
Tiến sĩ W. M. Turnbull, Phó Hội trưởng Hội Truyền Giáo Phúc Âm
Liên Hiệp đã nói rằng: Bất cứ nơi nào mà việc truyền giáo bị khóa
chặt, ……thì sẽ thấy giáo sĩ thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên
Hiệp đến đóng trại trước ngạch cửa để chờ đợi, hễ có cơ hội là bước
vào,…….

Năm 1887, Tiến sĩ A. B. Simpson đã viết trong tờ tạp chí "Word and
World" như sau: Miền Bán đảo Đông Nam Á đã bị quên lãng từ lâu.
Quốc gia Việt Nam cần được soi sáng Tin Lành của Đấng Christ.

- Thứ hai: Tiệc thánh là Tòa án. Tòa công luận và trường án của
Philát, có hai toà án giáo quyền và tòa án chánh quyền.
Đức Chúa Jêsus trước mặt Cai-phe. - Sự chối của Phi-e-rơ.c5471.
Đức Chúa Jêsus trước mặt Phi-lát và Hê-rốt. 23:1-25.
+ Tiệc thương khó của Chúa là gì? Thầy cả thượng phẩm hầu
việc Đưc Chúa Trời trong Đền thờ kết án Chúa.
Trường án Philát, đại diện cho dân chúng tuyển dân Đức chúa
Trời lên án chết cho Con Độc sanh Đức Chúa Trời, đang khi đó
họ xin tha cho Baraba tên trộm cướp và giết người.
- Bị người đời nhạo cười phỉ báng, bị quân lính vây bắt và trói
buộc, bị cáo gian và đưa ra trước tòa án xét xử, bị tát vả, bị khạc
nhổ vào mặt, bị người giơ tay phỉ báng đòi giết đi, đánh đòn
chảy máu, bị lột áo trước công đường, bị kết án bất công bắt đội
mạo gai và coi như kẻ phản bội, bị sỉ nhục hơn là tên trộm cướp
giết người?
@ Bị tù đày vì giảng Tin lành chính là Tiệc thánh đời sống.
Năm 1889, Giáo sĩ R. A. Jaffray tuy là tân Giáo sĩ ở miền nam Trung
Hoa, nhưng lại đóng một vai trò rất đắc lực trong việc mở mang rao
giảng Tin Lành tại Đông Dương. Giáo sĩ Jaffray cũng vượt biên giới
Hoa Việt theo cách của Giáo sĩ Reeves, đi đường thủy theo sông
Hồng Hà xuống tận thủ đô Hà Nội. Nhưng ông cũng chưa đặt được
điểm tựa nào cho công việc truyền giáo. Năm 1901, ông về nghỉ hạn
ở Mỹ,
Đến mùa xuân năm 1911, các Giáo sĩ R. A. Jaffay, Paul M.
Hosler và G. Lloyd Huglers đến hải cảng Tourane, ở Trung phần Việt
Nam. Họ mua được một cơ sở ở góc đường Khải Định, số 66 và
đường Nguyễn Hoàng, số 67 để làm trụ sở truyền giáo, đó là trụ sở
đầu tiên của hội. Sau khi hoàn tất công tác, họ trở lại Trung Hoa. Giáo
sĩ Jaffray không được phép làm giáo sĩ thường xuyên tại Việt Nam,
Giáo sĩ Huglers được gọi về Nữu-ước để lảnh nhiệm vụ cao trọng hơn
nên chỉ còn Giáo sĩ Hosler trở lại Đông Dương một mình. Ông khởi sự
học tiếng Việt và đồng thời bắt đầu giảng Tin Lành. ( Trích quyển Bốn
mươi sáu năm chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái ).

Công việc gần như bị ngưng lại khi người Pháp trục xuất 5 trong số 9
giáo sĩ vào cuối năm 1915.
và sự cấm chỉ giảng đạo trong thập niên 1920 của Triều Đình
Việt Nam đã được vua Bảo Đại tiếp tục theo đuổi. Vào ngày 26 tháng
giêng năm 1928, Hội Đồng Cơ Mật của nhà vua đã ra chỉ dụ cho các
quan địa phương như sau:
"Theo phần thứ 13 của hòa ước năm 1884, chỉ có Giáo Hội Công Giáo
mới có quyền giảng đạo ở Việt Nam mà thôi. Các giám mục, linh mục,
giáo chức thuộc Giáo Hội Công Giáo La Mã là những người duy nhất
được giảng dạy.
Quan Khâm sứ đã đồng ý về vấn đề này. Hội Đồng Cơ Mật
truyền chỉ dụ để quý vị rỏ và thi hành.
Huế, ngày 4, tháng 1, năm thứ 3 của Hoàng đế Bảo Đại. Ấn
tín của Hội Đồng Cơ Mật."
Sau đó hai tháng, vào tháng ba năm 1928, quan toàn quyền
miền bắc gởi cho Giáo sĩ Cadman thông tư như sau: "Tôi được biết
Hội Truyền Bá Phúc Âm Liên Hiệp bổ nhiệm ông trong chức vụ truyền
giáo ở nhiều thị trấn miền Bắc và nhất là ở Nam Định. Trái với tinh
thần hòa ước năm 1874 và năm 1884 giữa chánh phủ Pháp và Hoàng
Đế nước Việt Nam, tôi có nhiệm vụ khuyên ông nên sớm chấm dứt sự
giảng đạo của ông."
Kế hoạch bắt giữ Mục sư Lê Văn Thái ở Hà Nội khi ông đến làng Gia
Thượng, tỉnh Bắc Ninh đã thất bại vì ông Lý trưởng được chỉ thị này là
một người mới tin Chúa cho nên ông chỉ cho lính ngăn chận buổi
nhóm và trục xuất Mục sư Thái khỏi làng. Dầu vậy Mục sư vẫn trở lại
những tuần sau để truyền giảng.
Mục sư Phan Đình Liệu, đã bị bắt tại Quảng Nam vào năm 1925, lại bị
bắt lần thứ hai bởi vị chỉ huy quân sự người Pháp và giải đến quan
Toàn quyền.
Tuy nhiên Mục sư Liệu đã bị vào tù lần nữa vào mùa hè năm 1928 vì
đã cãi lịnh không chịu gỡ bảng hiệu Hội Tin Lành Việt Nam trước
giảng đường ở Nha Trang.
Mục sư Liệu lại bị bắt lần thứ tư, sáu tín đồ cũng bị đánh đập và lưu
giữ. Họ được thả ra sau khi Mục sư Liệu chấp nhận tất cả trách nhiệm
của buổi nhóm. Sau khi giam giữ ông 2 tuần mà không xét xử, quan
địa phương ra lệnh trục xuất ông ra Quảng Nam.

Sau khi ở Quảng Nam một thời gian ngắn, Mục sư Liệu đi Mỹ Tho để
dự Hội Đồng Tổng Liên. Ông không dự được vì khi đến Nha Trang,
ông bị bắt vì đã rao giảng Tin Lành, ông bị kết án 6 tháng tù khổ sai.
Mục sư Liệu dùng thời gian này để dịch các tài liệu Cơ đốc từ tiếng
Tàu và ông đã giúp được 2 người lính và 12 tội nhân trở về cùng
Chúa.
Ở Quảng Ngãi, hai nhà truyền giáo trẻ tuổi là Mục sư Ông Văn Huyên
và Đặng Ngọc Cầu đã bị bắt ở đảo Lý Sơn giải về quê ở Quảng Nam.
Các người này bị kết án 3 tháng tù khổ sai vì đã cãi lệnh Triều đình.
Giáo sĩ Travis ở miền nam Trung phần tường trình rằng nhiều người
giấu Kinh Thánh, nhiều người khác yếu đuối hơn đã đốt quyển sách
này, một số khác nữa viện lẽ ấy bỏ quyển sách mà họ đã tình cờ
mua".

+ Ai đã được dự với Chúa.
Chặng nầy chỉ có 2 người dự Tiệc thánh thương khó với Chúa là
Phierơ và Giăng.
Gi 18:15 Si-môn Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa
Jêsus. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức
Chúa Jêsus trong sân thầy cả thượng phẩm.
Lu 22:57 Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Jêsus, nói rằng: Hỡi đàn bà
kia, ta không biết người đó. Dự thế nào? Xa xa, chối Chúa hay sự

phản ứng lại những gì đang xảy ra, hoặc sự chọn lựa để được
yên thân, đôi khi cũng là hình thức từ chối dự tiệc thương khó
với Chúa.
- Thứ ba: Tiệc thánh là Thập tự giá.
+ Tiệc thương khó của Chúa là gì?
- Bị kết án tử hình vác thập tự giá, qụy ngã vì gánh nặng và
người ta xô đẩy, bị lột trần đóng đinh vào tay chân xé nát thịt da
đau đớn xác thân cùng cực, bị nhạo cười, thách thức và khiêu
khích?
Ngài bị liệt vào hàng kẻ dữ, bị đóng đinh giữa hai tên trộm
cướp.
+ Ai đã được dự với Chúa.

Lu 23:49 49 Song những kẻ quen biết Đức Chúa Jêsus và các người
đàn bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà ngó.
@ Tiệc thánh trong đời sống chính là vác thập tự mà theo Chúa.

- Thứ tư: Tiệc thánh là Thạch mộ.
+ Tiệc thương khó của Chúa là gì? Sự chết. Con Đức Chúa
Trời hằng sống đi vào sự chết. Chúng ta có chết cũng là đương
nhiên, là đáng phải chết. Còn Chúa…
- Bị treo trên thập tự giá để chết dần chết mòn, bị khát và cho
uống dấm, nhìn thấy người thân trong cơn hấp hối.
- Khi đã chết rồi còn bị người lấy mũi giáo đâm cạnh sườn vào
thấu quả tim.
+ Ai đã được dự với Chúa.
Mat 27:61 Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang
huyệt.
Mat 28:1 Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhứt trong tuần lễ, lúc tưng tưng
sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ.

Hai lần những người đàn bà nầy đến bên mộ, họ chia xẻ sự
thương khó, tưởng Chúa không thấy. Đây là bước khó nhất,
những bước trước được Chúa nhìn thấy, bây giờ Chúa đã chết
rồi, hầu việc trong chỗ không ai thấy, hầu việc một người chết,
không cần ai khen chê, họ chuẩn bị thuốc thơm xức xác Ngài.
Chúng ta được kêu gọi đến chổ chia xẻ sự thương khó của
Chúa, được dự phần trong những chiều kích đau thương của tâm
hồn không ai thấy cũng không ai hiểu được. Đó chính là sự dự
phần thương khó sâu thẳm nhất, và quí báu nhất.
@ Hầu việc Chúa trong chổ không ai thấy, chính là tiệc thánh
trong đời sống.
III. THÊM SỨC TIỆC THÁNH ĐỜI SỐNG.
+ Trong vườn Ghếtsêmanê cầu nguyện, tại đó có một thiên sứ
hiện đến thêm sức cho Ngài.
Lu 22:43 Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà
thêm sức cho Ngài.

+ Chúa đem các môn đệ vào sự thương khó, Ngài luôn dõi mắt
theo và thêm sức cho. Trong vườn Giếtsêmanê Chúa đến đánh
thức họ 3 lần. Đến trường án trong yên lặng Chúa lắng nghe
Phierơ đối thoại với con đòi giữ cửa, đang khi bị đánh đòn Chúa
ngó nhìn Phierơ, chia xẻ thương khó bên Thập tự. Những người
đàn bà, cũng có Giăng. Chúa nói chuyện với Giăng, Chúa ủy
thác mẹ Ngài lại cho Giăng. Sứ đồ Giăng đứng dưới chân thập
tự được Chúa trao thêm trách nhiệm cao cả cho Chúa Giêxu để

làm con Mari. Mari đứng dưới chân thập tự được Chúa giao bà
cho Giăng bảo dưỡng. Bên Thạch mộ Mari Mađơlen gặp Chúa
sống lại trước nhất.
Không một chia xẻ nào sự thương khó của Chúa mà không được
chia xẻ vinh hiển với Ngài trong hiện tại và trong tương lai đời
đời.

IPhier 4:13 13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng
Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh
hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.
Vào tháng hai năm 1942, Mục sư Lê Văn Thái, Chủ nhiệm Bắc hạt,
được mời tham dự kỳ Hội đồng Địa hạt miền Nam tại Cần Thơ thay
thế cho Mục sư Hội trưởng Lê Đình Tươi bị bệnh. Ông đã từ chối lời
mời vì tình trạng khẩn trương ở đây. Nhưng trong giấc chiêm bao,
ông được khải thị về sự yêu thương và tương trợ của các con cái
Chúa, ông liền nhận lời. Vào Nam, ông được các tín hữu, tôi tớ Chúa
giúp đỡ từ chiếc áo choàng, đôi bông tai, đến đôi giày, đồng hồ, viết
máy và tiền mặt... y như điều ông thấy trước trong giấc chiêm bao.
Trên đường về Bắc, ông có ghé dự Hội đồng Địa hạt miền Trung và
Trường Kinh Thánh Tourane (Đà Nẵng). Nơi nào ông đến, ông cũng
được mọi người hết lòng chia xẻ và giúp đỡ. Khi trở về Hà Nội, Mục
sư Thái mang bốn va-ly chứa đầy tặng vật. Hội Thánh Hà Nội liền
phát động chiến dịch mua lại các tặng vật để gởi trả cho người dâng.
Việc nầy đã được tín hữu ở đây và các vùng phụ cận hưởng ứng
nhiệt liệt. Các tín hữu tranh nhau mua những món đồ tầm thường với
giá rất cao, mong sao hành động của mình xứng với lòng hy sinh tốt
đẹp của các tín hữu miền Trung và Nam. Nhờ việc bán đấu giá lạ
lùng nầy mà Bắc hạt có đủ tiền để trang trải những nhu cầu cấp bách
lúc đó.
Trong thời gian nạn đói năm 1944-45, có gần 2 triệu đồng
bào, đa số ở miền Bắc, phải chết vì không có thực phẩm. Tuy nhiên,
không có một tín đồ nào bị chết đói mặc dầu họ rất nghèo và hết
lòng cung ứng cho mục sư của họ. Mục sư Thái cho biết trong thời
gian này sự dâng hiến ( cộng chung với sự giúp đỡ của các anh em
miền Trung và miền Nam ) cho Địa hạt miền Bắc đã tăng lên gấp 4
lần.
Số người cầu nguyện tin Chúa từ năm 1911 đến 1927 là
11.699 người, từ năm 1928 đến năm 1941 có 41.402 người, từ năm
1942 đến năm 1953 có 49.753 người, từ năm 1954 đến năm 1965
có 117.349 người, và từ năm 1966 đến năm 1970 có 69.385 người.

