Bài 2.

NGƯỜI NHẬN PHÚC ÂM
ITêsalônica 2:13

Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi
về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời
mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người,
bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời,
cũng hành động trong anh em có lòng tin.

Hai mục tiêu trong bài học nầy:
- Biết người nhận Phúc âm là ai sẽ giúp dễ hiểu nội dung hơn.
- Ba nguyên tắc nhận lời Chúa và có ảnh hưởng.
- Có phần Thực hành. Một góc nhìn mới không những tiếp nhận
Lẽ thật, cũng sống theo hành động ban Lẽ thật để trở nên như hình
ảnh Chúa muốn.
I. BỐN NGƯỜI NHẬN THƯ.
1.Thời đó có 4 nhóm người: Do Thái, La mã, Hy lạp, và Dân
khác.
- Số 4 chỉ về thế gian vì có 4 hướng. Chúa dùng 40 người viết Kinh
thánh, trong đó có 4 người viết về cuộc đời Chúa Giêxu.
- Do phong tục văn hóa mỗi dân khác nhau, nên Chúa dùng người
khác nhau đáp ứng cho mọi người.
- Nhờ bổ túc cho nhau nên trọn vẹn về chi tiết cũng trọn vẹn về
chân lý muốn truyền đạt. Một người không đủ mọi phương diện để
đáp ứng về mọi phương diện.
2. Chiếc chìa khóa mở mỗi sách:
- Mathiơ trình bày Tin lành cho người Dothái. Hãy đọc với sự tìm
kiếm : Nội dung “Ứng nghiệm lời hứa” trong Mathiơ.
Người Do thái mong chờ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa Cứu rỗi
với Ađam, với Ápraham, các lời hứa qua các tiên tri về một Đấng
Cứu thế ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Mathiơ trình bày cho người
Dothái chính Chúa Giêxu là Đấng đó. Vì vậy toàn bộ sách Mathiơ
luôn trích dẫn Cựu ước để cho thấy sự ứng nghiệm từng chi tiết
trong sự Giáng sanh, sự giảng đạo, sự thương khó, sự sống lại.
Câu “để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri..” có 45 lần trưng dẫn Cựu
ước.
- Mác trình bày Tin lành cho người Lamã.
Nội dung “Gương mẫu phục vụ”
Người Lamã luôn biểu dương sức mạnh bằng uy quyền, Mác giới
thiệu Chúa uy quyền hơn tất cả đã trở nên người đầy tớ phục vụ,

bỏ thân mình. Sách của ông ghi về sự hoạt động liên tục của Chúa
Giêxu. 43 lần chữ “ tức thì ”. Mác ghi lại việc làm Chúa nhiều hơn
lời giảng dạy của Ngài.
Chỉ trong đoạn 1:1.. Người sẽ dọn đường cho ngươi,4 Giăng đã tới, 9
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Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến,
Vừa khi lên khỏi
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nước,
Tức thì Đức Thánh Linh.., Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa
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Jêsus đến,… Ngài đi dọc theo mé biển,… Kế đó, đi đến thành Ca-bê23
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na-um;.. Vả, cũng một lúc ấy,… Vừa ở nhà hội ra,… Đến chiều,
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mặt trời đã lặn,… Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ,… Ngài phán:
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Chúng ta hãy đi nơi khác,… Tức thì Đức Chúa Jêsus…

- Luca trình bày Tin lành cho người Hylạp. Hãy đọc với sự tìm
kiếm: Nội dung “Con người lý tưởng” trong Luca.
Người Hylạp chú trọng về văn chương, và tìm kiếm mẫu người lý
tưởng. Luca giới thiệu hai người lý tưởng: Giăng Báp tít lý tưởng ,
nhưng con người lý tưởng tuyệt đối là Chúa Giêxu vì Ngài là Đức
Chúa Trời trong thân con người, một gương mẫu tuyệt vời.
Luca 11:5-10. tình bạn hữu so Tình yêu cha đối với con.11-13.
15:11-23. Tình cha đối với con, so với tình anh đối với em. 25-32.
- Giăng trình bày Tin lành cho mọi người. Hãy đọc với sự tìm
kiếm: Nội dung “ Cứu rỗi mọi người ” trong sách Giăng.
Vì vậy chữ “ thế gian ” 48 lần; 10 lần chữ “ hễ ai ”.
Những câu Kinh thánh trong sách quan trọng.
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Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình,
thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế
gian đi.
Gi 3:16 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con
một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự
sống đời đời.
Gi 12:32 32 Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người
đến cùng ta.

Gi 1:29

II. BÀI HỌC ÁP DỤNG.
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Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy,
tình yêu thương;

ICôr 13:13

+ Mượn 3 điều Phaolô nói ở đây, giúp dễ nhớ 3 bước để nghe, đọc
lời Chúa và có ảnh hưởng:
1. Trông cậy sẽ giúp ( đón nhận ).
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Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi trông cậy lời của Ngài.

Thi 130:5

Đọc với lòng trông cậy sự cứu rỗi, hay mở một lối đi đến từ Chúa.

+ Thực hành:
*Câu hỏi: Đầy tớ Chúa và dân sự Chúa: ai nghe lời Chúa dễ hơn
ai?
Để nghe được lời Chúa:
- Ápraham ra khỏi quê hương, một thử thách nghe được một lời..
- Môise phải đi lên núi, kiêng ăn 40 ngày đêm, ôm bảng đá xuống.
- Samuên được Chúa gọi lúc nữa đêm,
- Giêrêmi bị quăng xuống hố, ở trong phòng giam có lính canh.
- Đaniên bị lưu đày qua Babylôn, ở trong hang sư tử, trong lò lửa.
- Sứ đồ Giăng bị lưu đày sang đảo BátMô.
Để được nghe lời Chúa, tín đồ làm gì?
– Đi từ nhà đến nhà thờ.
“ con đường ngắn nhất là từ tai qua tai,
con đường dài nhất từ tai đến tay ”.

hết….Một năm sau kết hôn. Không chút giá trị nhưng trong tình
yêu nó rất quí.
*Cái đẹp không ở sự vật mà ở cách nhìn. Bản nhạc hay không ở
một nốt nhạc mà ở sự liên kết của người nhạc sĩ. Bầu trời đẹp là sự
liên kết giữa ánh sáng, sự vật và chân trời.
Bạn thưởng thức cái đẹp trong Hội thánh, khi nhìn ngắm được sự
an bài tài tình của Đấng Cứu chuộc.

2. Yêu thương sẽ giúp ( ngọt ngào ).

*Thực hành:
_Đừng ăn kiểu bảy con bò trong giấc mộng Pharaôn, _hãy ăn kiểu
con bò được dâng làm của lễ.

Thi 119:103 Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!
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IIGi 1:3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa
Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở
cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương! - Đố bạn tìm thấy Ba

ngôi? Cả Ba ngôi sẽ đến trong tấm lòng có Lẽ thật và cũng có yêu
thương.
+ Thực hành:
*Yêu thương cuộc sống muôn màu, cuộc sống sẽ thi vị hơn.
Chúa dùng 4 người để phản chiếu cái lấp lánh trong vẻ đẹp cứu rổi
của Chúa. Chúa dùng nhiều người khác nhau trong Hội thánh để
đáp ứng các mục đích khác nhau của Ngài.
Theo Chúa cần nhận ra mục đích của Chúa chứ không phải nghĩ
đến mục tiêu của mình.
* Đến với Chúa, lời Chúa hay Hội thánh với tình yêu sẽ khác hẵn.
Mãnh vở của chiếc dĩa. Một người kể chuyện, trong những vật
kỷ niệm của mẹ, có nhẫn kim cương, có vòng cẩm thạch, nhưng
cũng có một mãnh vỡ của chiếc dĩa. Mẹ kể, đó là kỷ niệm lúc mẹ
17 tuổi, một người thanh niên đến giúp gia đình và được mời ăn
cơm chung, người nầy trao trao cho mẹ cái dĩa nhờ lấy thức ăn, tim
đập mạnh tay run quá chạm phải một cái khác, chiếc dĩa bị mẻ. Khi
ra về anh ấy cầm lấy tay để mãnh vỡ vào… cười không nói gì

3. Đức tin sẽ giúp ( lớn lên ).
IICôrinhtô 10:15 đức tin của anh em thêm lên, thì công việc chúng tôi
cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em,

+ Gióp đã lo ngại các con mình, không từ chối hình thức bên ngoài
nhưng Gióp lo ngại các con mình từ chối Chúa trong lòng.
Gióp 1:5 Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức
Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy.
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Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau;
thật trẫm chẳng thấy trong xứ Ê-díp-tô nầy có bò xấu dạng như vậy bao
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giờ. nuốt vào bụng, mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó
vẫn xấu dạng như xưa.
Lêviký 22:27 27 Hễ con bò con, con chiên con hay con dê con, phải ở
quẩn theo mẹ trong bảy ngày sau khi lọt lòng; nhưng qua ngày thứ tám
về sau sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Sáng 41:19

* Bắt đầu bằng sự đeo theo Chúa, chắc chắn sẽ được Chúa dùng..
Kết:
- Bốn nhóm người tiêu biểu cho khát vọng toàn thể nhân loại, thực
ra là mong mõi tìm lại điều đã mất: Dân Do thái mong đợi một
Đấng Cứu thế, Lamã tìm kiếm một quyền lực, Hylạp tìm kiếm một
con người lý tưởng, mọi người cần sự Cứu rỗi..
- Tất cả tìm thấy trong Cứu Chúa Giêxu. Khi con người trở lại với
Ngài sự phục hồi, sẽ được sự thỏa mãn đầy đủ.
- Bài hát: 193. c4. Vui thay có muôn sự trong Chúa bây giờ,…..

