SỰ THẬT VỀ HỘI THÁNH
(THE TRUTH ABOUT THE CHURCH)
= GIỜI THIỆU:
Chúng ta hiện đang sống trong thời gian được gọi là “Thời đại của Hội Thánh”.
Trong thời điểm này, Chúa chuẩn bị một hội nhóm của con người, gọi là Hội Thánh của
Ngài. Những người này, Hội Thánh, còn được xem như là thân thể của Đấng Christ.
Chúa Jêsus đứng đầu trong Hội Thánh: “vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu
Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh.” (Ê-phê-sô
5:23). Để được cứu, bạn phải ở trong Hội Thánh.
= LÀM SAO ĐỂ BẠN CÓ THỂ Ở TRONG HỘI THÁNH?
Bạn phải được sinh ra trong Hội Thánh. Sự ra đời này không phải là sự sinh ra từ
mẹ của bạn. Bạn phải được sinh lại lần nữa. Chúa Jêsus bảo với Ni-cô-đem rằng: “Chớ
lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:7). Chúa Jêsus
đã nói với Ni-cô-đem là ông phải nhờ nước và Thánh Linh mà sanh để được vào nước
Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:5).
Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2, những người đầu tiên được sanh ra trong
Hội Thánh, “Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn
đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên
mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các
thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.” (Công vụ các sứ đồ 2:2-4).
Có một trăm hai chục người được sanh ra đầu tiên trong Hội Thánh. Tuy nhiên,
nhiều người khác thấy những chuyện xảy ra và hỏi làm sao có thể được bước vào Hội
Thánh. “Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu
phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”
(Công vụ các sứ đồ 2:38).
Ba ngàn người đã nghe theo lời của Phi-e-rơ và cũng đã được sanh ra trong Hội
Thánh. Điều này xảy đến trong ngày lễ Ngũ Tuần (Pentecost - lễ của người Do Thái).
Hội Thánh được ra đời trong ngày ấy được gọi là Hội Thánh Ngũ Tuần.
Thân thể cứu rỗi của Đấng Christ, Hội Thánh, phát triển nhanh chóng. Nó tiếp
tục phát triển như đã được hứa hẹn. “Vì lới hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi,
và thuộc về hết thảy mọi gười ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời
chúng ta sẽ gọi.” (Công vụ các sứ đồ 2:39).
Bạn phải được sinh lại lần nữa giống như là những tín đồ đầu tiên đã sanh ra trong
nó. Một vài người sẽ dạy rằng có một cách khác, nhưng không. “Thật chẳng phải có Tin
lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng
Christ.” (Ga-la-ti 1:7). Chúa cảnh báo chúng ta về những kẻ dạy dỗ sai trái và chúng ta
phải cẩn thận để không bị chúng dẫn đến con đường sai lầm.
Kinh Thánh cho chúng ta biết về nhiều người khác đã từng được sanh ra trong
Hội Thánh bằng cách hối cải, làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus, và nhận lãnh
Đức Thánh Linh. Người Sa-ma-ri (Công vụ các sứ đồ 8), gia đình Cọt-nây và bạn bè

(Công vụ các sứ đồ 10), và người Ê-phê-sô (Công vụ các sứ đồ 19) cũng đã nói tiếng lạ
lúc họ được sinh ra trong Hội Thánh.
Trong thời gian ngắn, những người Tin Lành (một cái tên khác cho Hội Thánh)
nói rắng họ đã rót đầy thành Giê-ru-sa-lem với sự dạy của họ. Sau đó, người ta bảo rằng
Hội Thánh đã làm đảo lộn thế giới bởi một tin tốt lành về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus.
= SỰ CẢI TẠO:
Không phải ai cũng hiểu về sự cảnh báo của những con đường sai lầm và những
lời dạy không đúng. Một vài người bắt đầu đi theo lời dạy bảo của con người và không
nghe theo Chúa. Họ khẳng định rằng mình là một phần của Hội Thánh nhưng thực chất
không phải như vậy. Hội Thánh đúng nghĩa của Chúa Jêsus Christ được gọi bởi tên Ngài
và đong đầy linh hồn của Ngài. Tuy nhiên, sự dạy bảo sai trái thu được sự quản lý các tổ
chức Hội Thánh và chính quyền.
Những người dạy bạn phải hối cải, làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus,
và nói tiếng lạ khi bạn nhận Đức Thánh Linh bị hành hạ. Họ vẫn tin vào lời dạy của sách
Kinh Thánh. Họ không lắng nghe những kẻ không tin kính, nắm quyền tổ chức Hội
Thánh. Nhiều người đã chết bởi vì họ đứng lên cho sự thật.
Cuối cùng, nhiều nhà lãnh đạo tổ chức Hội Thánh bắt đầu chống lại những lời dạy
sai trái. Họ cố gắng dẫn dắt tổ chức Hội Thánh trở lại với lời dạy trong Kinh Thánh.
Những người như John Wycliffe, John Huss, Savonarola, và Martin Luther lãnh đạo cái
được gọi là sự cải tạo. Họ đã phải chịu đựng khó khăn để cố gắng dẫn dắt con người trở
về với sự thật trong Kinh Thánh. Những kẻ dạy bảo điều sai thì hành hạ họ bởi vì sự thật
họ dạy.
= TRỞ LẠI VỚI NGŨ TUẦN (PENTECOST):
Những năm đầu thập niên 1990, ở Topeka, Kansis, U.S.A., có một nhóm người
được sanh lại lần nữa bởi Thánh Linh. Giống như những ngày trong lễ Ngũ Tuần, họ nói
tiếng lạ khi Chúa đong đầy họ bằng Đức Thánh Linh. Kể từ đó, hàng triệu người vòng
quanh trái đất nhận được Đức Thánh Linh, bằng chứng là họ đều nói tiếng lạ.
Đức Thánh Linh, cái mà đến và dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật đã tỏ ra cho những
người này biết là họ phải được làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus. Đây là
cách mà những người được sanh ra trong Hội Thánh được đề cập trong Kinh Thánh làm
phép báp-têm. Phép báp-têm nhân danh Chúa Jêsus là một phần trong những lời dạy của
Phi-e-rơ vào những ngày của lễ Ngũ Tuần. Những người của Chúa trên khắp trái đất
đang giảng dạy một thông điệp đầy đủ về sự cứu rỗi được nói đến trong Kinh Thánh.
Vào năm 1945, hai tổ chức giảng về thông điệp này kết hợp lại với nhau để thành
lập United Pentecostal Church. Sự dạy bảo căn bản của chúng tôi là:
“Học thuyết căn bản và chủ yếu của tổ chức này sẽ bắt nguồn từ
nền tảng của Kinh Thánh về sự cứu rỗi trọn vẹn, chính là hối cải,
phép báp-têm trong nước bằng cách nhấn chìm trong danh của Đức
Chúa Jêsus, và phép báp-têm bởi Đức Thánh Linh với dấu hiệu
đầu tiên là nói tiếng lạ khi Thánh Linh cho lời nói ra. Chúng tôi sẽ
nỗ lực để giữ gìn sự thống nhất trong Thánh Linh cho đến khi

chúng ta đến được sự thống nhất của đức tin, vào cùng thời điểm
nhắc nhở tất cả những anh em đồng đạo rằng họ sẽ không mang
các cách nhìn khác nhau đến một thân thể không đồng nhất.”
Bài báo của đức tin, thủ công,
United Pentecostal Church International, (Inc.)
= KẾT LUẬN:
“Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”
(Ma-thi-ơ 16-17). Chúa Jêsus vẫn đang xây dựng Hội Thánh của Ngài. Bạn có thể là
một phần của nó, nhưng bạn nhất thiết phải được sanh lại lần nữa giống như là Hội Thánh
trước kia vậy.
Những người mà được sanh ra trong thân xác của Ngài và sống một cuộc sống
thánh sạch cho Chúa Jêsus là những người mà Ngài sẽ mang lên thiên đường để sống với
Ngài mãi mãi.

