ĐỜI NẦY QUA ĐỜI KIA
Thi Thiên 90:1-17. Câu gốc. c1.

Lạy Chúa, từ đời nầ
nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
Có ngư
người không tin có cõi đời đời, người ấy nói: Đạo Tin lành điều
nào cũng tốt, nhưng đề nghị đừng nói đến thiên đàng hay hỏa ngục.
Tôi hỏi: Tin có thiên đàng, nếu chết không có thiên đàng có bị thiệt hại
gì không ? Người ấy đáp: Không. Tôi hỏi tiếp: Nếu không tin có thiên
đàng địa ngục, khi chết có thiên đàng địa ngục thì sao ? Người ấy
không trả lời được. Đó là lý luận lời hay lỗ, tuy nhiên Kinh thánh lời
Đức Chúa Trời cho chúng ta một thực sự có đời nầy và đời kia, tức là
đời tạm và cõi đời đời.
Mục đích bài
bài nầ
nầy. Giúp chúng ta xác định là cõi đời đời có thật, và nó
đang ở đâu. Nghĩa là hình dung được vị trí hai cõi đời nầy và đời sau.
Dầu đây là một đề tài khó, vì dùng ngôn ngữ trong thời gian để mô tả
đều vượt thời gian, nên sẽ diễn giải hết sức cụ thể, rất cần nhận thức rỏ
điều nầy, nhờ đó xác định đức tin vào Chúa là đều vô cùng cần thiết.
ICôr 15:19
Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy

trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi,
thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.
IICôr 4:4
cho những kẻ chẳng tin
mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ,
hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành
Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.
+ Con người tìm đến tôn giáo cũng là tự chứng có cõi đời đời.
+ Có đời sau do đó cần có sự thương xót của Chúa ban Cứu rỗi.
Lu 1:50
Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài

từ đời nầy sang đời kia.

I.THỰC SỰ : ĐỜI NẦY VÀ ĐỜI ĐỜI.
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Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
Đời nầy là cỡi đời, và đời kia là cõi đời đời.

1.Th
nầy.c1 bắt đầu từ việc được ghi trong Sángthếký
1.Thự
Thực sự
sự Đời nầ
chương 1 cho đến khi mọi việc được trọn trong sách Khải huyền.
Sáng 1:1. Ban đầu Đức Chúa Trời dưng nên trời đất. Đây là thời gian
của đời nầy.
Giăng 1:1. Ban đầu có Ngôi Lời…Đây là thời gian của cõi đời đời,
không có bắt đầu cũng không có kết thúc.

b. Thự
Thực sự
sự Đời kia. c2, 3. Đời kia, hay cõi đời đời đang ở đâu ?
2

Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên,
Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.
Trước khi núi non chưa sanh ra: trước lúc chưa có thế giới vật chất.
- Cõi đời đời có trước thời điểm của sự chưa có ( phân biệt có trước
lúc có và có trước lúc chưa có là khác nhau, Td: trước cái ly là bên
cạnh; nhưng trước lúc chưa có cái ly là một khoảng cách thật xa với
vật đang hiện hữu, tức là có trước khoảng không khi chưa có )
Gi 8:58
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật,
ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.
- Từ trước vô cùng: Nghĩa là không có thời điểm bắt đầu.
- cho đến đời đời: là dài vô tận. Thực ra chữ dài không đúng, mà thực
là ở một nơi không có thời gian ( sẽ giải thích phần sau )
- Cõi đời đời là một không gian vô tận bao trùm luôn cõi đời nầy.
Không phải chúng ta sẽ đi đến cõi đời đời, mà đời nầy là một chấm
nhỏ đang hiện hữu ở trong cõi đời đời.
A. Minh chứ
chứng:
ng
+Con
Con ngư
người có 3 đời
đời số
sống:
ng trong lòng mẹ, đời nầy và đời đời. Trong
lòng mẹ là bào thai cho đời nầy, và đời nầy chính là bào thai cho cuộc
sống đời đời:
Trong lòng mẹ
mẹ
Đời nầ
nầy
Cõi đời đời.
đời.
9 tháng 10 ngày
70-80 tuổi
Đời đời
Hoàn toàn tối
Nữa tối nữa sáng
Hoàn toàn sáng
Không biết gì
biết một ít
Biết hoàn toàn
Mẹ chịu trách nhiệm
Mình và Giađình Trách nhiệm hoàn toàn
Sanh ra vào đời nầy
Qua đời
Vào đời đời
- Trong lòng mẹ chúng ta không chọn mình sẽ là nam hay nữ, nhưng
ngày nay Chúa ban cho chúng ta được quyền chọn sống đời đời hay
chết đời đời.
- Thế nào là sống đời đời và thế nào là chết đời đời ? Đời nầy sống
trong Chúa thì đi vào cõi đời đời trong Chúa, được gọi là sự sống đời
đời. Sống đời nầy ngoài Chúa thì đi vào cõi đời đời cũng ngoài Chúa.
Ngoài Chúa sự sống thì đương nhiên là sự chết đời đời.
B. Lẽ thậ
thật:
1. Thờ
Thời gian đời nầ
nầy và
và cõ
cõi đời đời:
- Đời nầ
nầy: có thời gian vì được đo bằng mặt trời nên có ngày và đêm,
có mặt trăng nên có tháng, điạ cầu xoay quanh mặt trời theo độ
nghiêng 23 độ tạo ra gần hay xa mặt trời nên có mùa vì vậy có năm.

- Đời đời
đời: Cõi đời đời bao trùm, không chịu ảnh huởng Thái dương hệ,
nên không lệ thuộc ngày đêm của mặt trời, không lệ thuộc tháng của
mặt trăng, không lệ thuộc gần hay xa mặt trời nên không có mùa.
Trong cõi đời đời Chúa là ánh sáng ( Khải 21:23 ), không có ngày
đêm, nên quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một điểm trước mặt
Chúa. Vì thế, thực ra một chữ đời đời không đủ mô tả độ dài vô tận.
ISử ký 16:36 Đáng khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-raên. Từ đời đời cho đến đời đời!
*Đời nầy là một chấm nhỏ hiện hữu trong cõi đời đời.
2. Đức Chúa Trờ
Trời bao trù
trùm tấ
tất cả
cả: Đức GiêHôVa không chỉ là Đấng
Tạo nên vũ trụ, không phải Ngài ở bên cạnh vũ trụ mà Ngài chứa đựng
cõi vũ trụ và cõi đời đời trong Ngài:
Eph 1:23 Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Muôn vật thảy đều ở trong Ngài. Trong đó có cõi thời gian hay cõi vô
hạn đều ở trong Ngài.
Côl 1:17 Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.
Chúa bao phủ, nhưng Ngài cũng ở trong. Giăng 1:4. Trong Ngài có sự
sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sống từ Chúa, sự sống bao
phủ khi Ngài dùng cõi thiên nhiên duy trì sự sống, đồng thời sự sống
cũng ở trong con người, sự sáng là ánh sáng của sự hiểu biết ở bên
trong con ngươì. Như vậy, chúng ta có thể hiểu là Ngài bao phủ song
cũng đầy dẫy bên trong. Chúa ở bên cạnh song Ngài cũng ở trong. Thế
giới thuộc Linh hay thế giới của cõi đời đời thực ra không phải là đi
tới hay đi đến, song cõi đời dời thẵm thấu bên ngoài lẫn bên trong,
chúng ta không thấy cõi đời đời, nhưng cõi đời đời thấy chúng ta.
Hêb 12:1 Chúng ta được nhiều người chứng khiến vây lấy như đám
mây rất lớn. Trong đức tin khi chúng ta nhóm nhau lại nhơn danh
Chúa Giêxu, thì Ngài ở giữa. Không khí ở bên ngoài cũng ở trong khi
chúng ta hít thở.
Một thí dụ
dụ: Nước trong Vũ trụ và nước trong ly. Nước rót vào ly như
linh hồn trong thân xác, nước đổ ra khỏi ly như sự qua đời.
- Sống trong Chúa sự sống, khi chết là bước vào sự sống đời đời;
- Sống ngoài Chúa sự sống, khi chết gọi là đi vào sự chết đời đời.

