NGÀI THẬT LÀ CỨU CHÚA
Êsai 61:1-3; Mathiơ 11:2-6; Câugốc. Gi 4:42
“… vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng
chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

*Niềm tin vào Đấng cứu được rất cần thiết.
Lời tựa: Lời tiên tri Êsai và câu hỏi của Giăng Báp tít:
Ngài có phải là Đấng Cứu Thế hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác.

+ Tội lỗi huỷ phá 5 điều: Thiên nhiên, Chủng tộc, Sự sống, Tâm
giao, Tin yêu.
+ Cứu Chúa ban lại 5 điều: - trong 5 lần Chúa Tạ ơn: (1,2) hóa
bánh lần 1&2; (3) trước mộ Laxarơ; (4) tại bàn Tiệc thánh; và (5)
trong nhà hai môn đồ làng Emmaút.
1. Đấng ban Nhu cần trong thiên nhiên.
- Có hai sự Sáng tạo.
1. Sự trực tiếp: Khi Chúa phán vật bèn có,
2. Sự dán tiếp : tức là đặt một định luật sanh hóa trong lời phán của
Ngài từ lúc ban đầu.
2. Đấng ban Cứu rỗi cho mọi người.
- Chúa hóa bánh lần 1: chỉ về sự Cứu rỗi ban cho người Do thái.
- Chúa hóa bánh lần 2: chỉ về sự Cứu rỗi ban cho tất cả mọi người.
Sự Cứu rỗi cho mọi người được tìm thấy trong:
a. Trong Hoàn cảnh:
Mathiơ 15:26,27 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái
mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa,
thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên
bàn chủ nó rớt xuống.
Mathiơ 15:34 Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái
bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.

b. Trong Con số : - Hóa bánh lần thứ nhất liên quan số 12 môn đồ
phát bánh, lượm lại 12 giỏ đầy, chỉ về người Do Thái.
- Hóa bánh lần hai có 7 cái bánh, và lượm lại cũng là 7 giỏ đầy. Số 7
sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tin lành cứu rỗi mọi người.
3. Đấng ban Sự sống cho kẻ chết.
a. Sự đến trể.
Giăng 11:4 Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh
nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh.

Sự Cứu rỗi đến sau các phương pháp khác, tỏ ra sự thất bại và cần
Chúa cứu. Thường Ngài làm cho chúng ta điều không muốn trong
một thì giờ không mấy thích hợp với ý nghĩ chúng ta.
b. Sự trong mộ:
Chúa không đến chữa lành lúc bệnh, vì sự vinh hiển Ngài đến lúc đã
chết. Ngài làm điều lớn hơn. Làm bằng chứng cho kẻ đã qua đời..
Giăng 11:25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự
sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi

4. Đấng ban Giảng hoà cho người và Trời.
a. Sự ban hứa: Vượt qua và Lẽ đạo: sự nô lệ, con chiên chịu giết. Lời
hứa về Đấng sẽ đến.
b. Sự ban thật: Tiệc thánh và Lẽ đạo. Mathiơ 26:26-29.
- Nầy là thân thể ta: lẽ đạo về sự ban và nhận chính mình Ngài.

Côlôse 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa
bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận
cùng chính mình Đức Chúa Trời.
- Huyết của sự giao ước: lẽ đạo về lời hứa từ xưa nay ứng nghiệm.
- Ta sẽ không uống..cho đến này ta uống trái nho mới cùng các ngươi
trong nước Cha ta.. lẽ đạo về sự hy vọng trong nước trời..
Khải huyền 19:9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước
thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại
tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời.

5. Đấng ban Tin yêu cho cuộc sống.
a. Sự đồng hành:
- Cuộc đời như con đường: đường thất vọng từ Giêrusalem về quê,
đường vấn nạn mà không có câu giải đáp, đường bất đồng trong cách
giải thích khác nhau, đường bất lực và dừng lại trước nan đề.
- Được Chúa sống đồng hành, nan đề dược giải đáp.
b. Sự làm chủ: Chúa được mời vào nhà, trao quyền làm chủ gia đình,
có những hành động nào Chúa có thể chúc tạ?
Kết: Ngài Thật là Cứu Chúa:
- Đấng Ban Nhu cần trong thiên nhiên,
- Đấng ban Cứu rỗi cho mọi người,
- Đấng ban Sự sống lại cho thân thể,
- Đấng ban Giảng hoà người với Trời,
- Đấng ban Tin yêu cho cuộc sống.
Ai có được dù chỉ 1 điều? Tất cả có trong Chúa Cứu Thế Giêxu.

