BIẾT CHÚA VĨNH HẰNG
Thi Thiên 90:1-17. Câu gốc. c1.

Lạy Chúa, từ đời nầ
nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.
Sự sống đời đời là gì ?
Gi 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có
một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Học biết Đức
Chúa Trời là sự chuẩn bị cho sự sống đời đời
Bài trước đề cập đến: giúp hình dung đời nầy và đời kia.
Bài nầy chuẩn bị gì trước khi chúng ta đi đến đời kia, hay cõi đời đời.
I. CHÚA HIỆN HỮU VĨNH HẰNG..
1. Ý nghĩ
nghĩa:
+ Không gian 3 chiề
chiều: c1. Lạy Chúa từ đời nầy qua đời kia Chuá là
nơi ở của chúng tôi. Thánh Kinh mở cho chúng ta biết không gian 3
chiều : Đời nầy, đời kia, và Chúa là nơi ở...
-Cõi
Cõi đời nầ
nầy từ khi Chúa dựng nên vũ trụ cho đến khi tận thế.
-Cõi
Cõi đời đời
đời bao trùm cõi vũ trụ, là nơi không lệ thuộc mặt trời mặt
trăng, nên không tính được bằng thời gian. Thiết tưởng cõi đời đời
dường như có điểm bắt đầu bắt đầu khi có trong tư tưởng Chúa trước
khi dựng nên và còn mãi mãi..
-Cõi
Cõi Vĩ
Vĩnh hằ
hằng.
ng Thời gian của vĩnh hằng dài hơn cõi đời đời. Đó là
thời gian của Đức Chúa Trời. Không có điểm bắt đầu của quá khứ và
tương lai vô tận.
Xu 3:14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu;
Vì thế, cõi Vĩnh hằng 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!
2. Soi sáng.
+ Để mô tả
tả không gian 3 chi
chiều: Cõi vĩnh hằng, Cõi đời đời, và đời
nầy. Xin tạm dùng 3 thí dụ:
- Một vậ
vật hiệ
hiện có,
có có 3 thời gian: 1. Đang hiện có; 2. Ở trong trí nhà
phát minh; và 3. Nhà phát minh có trước cả hai. Cũng một thể ấy
chúng ta đang ở trong đời nầy, trước đó nó ở trong chương trình của
Đức Chúa Trời, và Đấng sáng tạo đương nhiên có trước cả hai.
II.CHÚA LÀ NƠI Ở CỦA CHÚNG TÔI.

1. Ý nghĩ
nghĩa:

Chúa là nơi ở của chúng tôi. c1. Khi chúng ta từ đời nầy bước qua đời
kia Chúa đã có ở đó. Ngài chẵng những đã có song cũng hằng có ở
mọi nơi.
Giêr 23:24 Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong

các nơi kín cho ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng
phải ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?.
IVua 8:27.
Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời
ngự trên đất nầy chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi
trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay,
phương chi cái đền nầy tôi đã cất!
5
Thiên 139:5-8. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước,
Đặt tay Chúa trên mình tôi
6
Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi,
Cao đến đỗi tôi không với kịp!
7
Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
8
Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó,
Ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó.

2. Soi sáng.
sáng.
- Sợi dây đồng:
ng hai sợi dây là vật chất không vào nhau được, nhưng
dòng điện có thể đi xuyên qua. Cõi đời đời và hiện tại là hai hữu thể
khác nhau, không cùng loại nên có thể cùng trong một không gian.
- Chiế
thoạại. Sóng âm thanh ở bên ngoài, nhưng cũng ở bên
Chiếc điện tho
trong chiếc điện thoại, âm thanh bên ngoài không nghe được, nhưng
nhờ tầng số đúng chúng ta nghe âm thanh từ bên trong chiếc điện
thoại. Chúa đầy đẫy cõi vũ trụ nhưng Ngài cũng ở trong tấm lòng kẻ
thuộc về Ngài. Ngài bao trùm bên ngoài mà cũng đầy dẫy bên trong.
Thế giới thuộc linh bên cạnh mà cũng ở bên trong chúng ta.
* Mức độ nên thánh của tâm linh sẽ quyết định chúng ta đang ở trong
thế giới thuộc linh đến mức độ nào.
* Người thuộc linh đang sống trong thế giới 3 chiều:
Sống trong Chúa, trong cõi đời đời và dẫu đang ở trong cõi đời nầy.
III . CHÚA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Ý nghĩ
nghĩa. Chúa là Đức Chúa Trời của cả 3 thời gian.
c2b. Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.

Câu nầy mang một ý nghĩa thần học về Đức Chúa Trời và mối tương
quan với chúng ta thật sâu sắc: Quá khứ Ngài đã là Đức Chúa Trời của
chúng ta rồi. Hiện tại Ngài đang là Đức Chúa Trời, và tương lai cũng
thế. Phần nầy xin nhấn mạnh thần học về con người.
Con người đã ở trong Chúa trước khi có mặt trên mặt đất nầy. Trong
lòng mẹ dầu chúng ta không biết, nhưng có ở đó. Con người có trong
lòng Đức Chúa Trời dầu chúng ta không biết, nhưng đã hiện hữu trong
sự sống của Ngài. Sự thật nầy bày ra về sự cao quí của con người.
2. Lẽ thậ
thật:
a. Linh hồ
hồn có trư
trước thân thể
thể hiện hữu trong lòng Đức Chúa Trời dưới
dạng sự sống. Linh hồn vốn đời đời.
Êph 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ,
b. Linh hồ
hồn đã là đời đời
đời.
Đức Chúa Trời không phí khi phải dùng đến sanh mạng Chúa Giêxu
mà mua chuộc con người.

Tr 3:11 Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì
nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người;
Nếu dùng $100 để mua một vật 1 xu là phí. Đức Chúa Trời có lý do
của Ngài khi phải dùng đến Chúa GiêXu, Ngôi hai Đức Chúa Trời để
mua chuộc chúng ta. Vì con ngươì có giá trị đời đời. Không có một
giá khác.

c. Linh hồ
hồn bư
bước vào
vào thân thể
thể và
và bư
bước ra.
ra.
Linh hồn bước vào thân thể là đời nầy, bước ra thân thể là đời kia.
Tr 12:7
và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ,
và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
KẾT.
+ Áp dụ
dụng Cuộ
Cuộc số
sống:
ng:
-Td bài trước, nước đổ vào ly: chúng ta đến; nước đổ ra ly: rồi chúng
ta sẽ trở về.
Biết mình trước khi có mặt trên đất đã ở trong Chúa, và biết mình
được gởi tạm vào đời nầy, biết một ngày kia sẽ trở lại với Đấng sáng
tạo sẽ ảnh hưởng đến chúng ta vài điều sau đây:
- Thứ
Thứ nhấ
nhất: Sống không thuộc về mình, không ít người tự nghĩ cuộc
sống của tôi, tôi có quyền, sống bất kể, sống theo lý trí, hoặc nếu có
niềm tin thì chưa đạt vào nguồn cội của sự sống.
Es 45:9 Khốn thay cho kẻ cãi lại với Đấng tạo nên mình! Một bình

trong các bình bằng đất! Đất sét há dễ nói cùng thợ gốm là người nhồi

mình rằng: Ngươi làm chi? hoặc việc ngươi làm ra há nói rằng: Nó
không có tay?
Ro 9:20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức
Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình
rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
- Thứ
Thứ hai:
hai Sống là thời gian Chúa thử nghiệm , như học sinh trong
phòng thi để biết đủ điều kiện lên lớp không.
Giêr 17:10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong
lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.
- Thứ
Thứ ba:
ba Sống đúng mục đích của Đấng tạo nên mình.
Thi 143:10 Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa,

Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi;

Tạo vật không sống theo cách nghĩ của mình, mà tìm ý muốn Đấng
sáng tạo nên mình.
Kh 4:11 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh

hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì
ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

