SứVụký. Bài 2.

CỨU RỖI TỔNG LƯỢC
Êphêsô 1:23
Hội thánh là thân thể của Đấng Christ,
tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.

- Mục đích: sau khi học có thể mô tả Kinh thánh và chương trình
Cứu Rỗi.
- Nền tảng: Kinh thánh quyển sách duy nhất Đức Chúa Trời bày tỏ
Chương trình Cứu rỗi. - Câu gốc đã khai mở bài giảng nầy.
Câu gốc: Hội thánh là thân thể Đấng Christ,( Hội thánh ) tức là sự đầy đủ
của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Thân thể được dùng mô tả sự
chứa đựng những sự kỳ diệu không thể mô tả hết được.
Kabir đã nói: “Trong cục đất ấy là những thung lũng sâu thẵm,
những ngọn núi Hymãlạp sơn cao chất ngất, những đại dương mênh
mong và hàng tỷ thiên hà, trong cục đất ấy có âm nhạc của các tinh
cầu và có nguồn mạch của các dòng suối, dòng sông….”.
- Phương pháp:
Bài trước đối chiếu: Lêvi ký của Cựu ước và Công vụ của Tân ước.
Bài nầy đối chiếu: Thân thể đối chiếu Cứu rỗi Tổng lược.
+ Tầm nhìn Tổng quan:
- Hình ảnh về thân thể trong Kinh thánh qua các giai đoạn:
Thân thể Hình ảnh: 1. Loài người ; 2. Thế giới; 3. Chúa Giêxu ;
4. Hội thánh; 5. Chương trình Cứu rỗi; 6. Thành lập Hội thánh.
Bài nầy nghiên cứu phần thứ 5:
Cứu rỗi Tổng lược.
Mượn Thân thể để mô tả về Thánh Kinh và sự Cứu rỗi.
Hình ảnh thân thể giúp dễ nhớ, mặc dù trong sự trình bày mang tính
phù hợp với sự dạy dỗ của Thánh kinh, nhưng những hình ảnh được
nêu ra chỉ mang tính tượng trưng.
I. ĐẦU. Cao hơn hết: Sự Điều khiển và Tỏ ra.
1. Đầu ở trên. Sự điều khiển.
Não bộ điều khiển thân thể,
Đức Chúa Trời điều khiển mọi sự trong chương trình Cứu rỗi nầy,
biểu lộ qua Ba Ngôi Đức Chúa Trời như:

Gương mặt có 3 phần: Một thí dụ về Đức Chúa Trời Ba ngôi.
Êphêsô 5:23 Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài,

- Mắt chỉ về sự xem xét của Đức Chúa Cha. Ngôi thứ nhứt.
Thi 11:4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời;
Con mắt Ngài nhìn xem, Mí mắt Ngài dò con loài người.

- Mũi có hơi thở chỉ về sự sống từ Đức Thánh Linh. Ngôi thứ ba.
Gióp 32:8 Nhưng có thần linh ở trong loài người,
Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng.

Gióp 33:4 Thần. Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi,
Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.

- Miệng nơi lời được nói ra, Chúa Giêxu là Ngôi Lời. Ngôi hai.
Giăng 1:1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta,…

II. TAY. Tay hai bên: Sự bày tỏ và giúp cho.
+ Hai cánh tay: - Cánh tay trái chỉ về thời kỳ Cựu ước,
- Cánh tay phải chỉ về thời kỳ Tân ước.
Hình ảnh mang tính tượng trưng giúp dễ hiểu, dễ nhớ:
1. Bàn tay trái Cựu ước:
- 5 ngón tay tượng trưng cho Ngũ Kinh của Môise: ngón út tượng
trưng cho sách Sáng thế ký; áp út về sách Xuất Êdíptôký; ngón giữa
Lêviký, ngón trỏ Dân số ký; ngón cái sách Phục truyền Luậtlệký.
- 5 Đặc điểm, ngón út chỉ về Sáng thế ký sự dựng nên kỳ diệu nhưng
con người đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; ngón
áp út là ngón đeo nhẫn tượng trưng cho sách Xuất Ai cập, tình trạng
nô lệ ràng buộc cần được sự Cứu rỗi, giống như ngón đeo nhẫn; ngón
giữa dài hơn các ngón khác chỉ về chi phái Lêvi được lựa chọn để trở
nên chi phái hầu việc Đức Chúa Trời, ngón trỏ thích chỉ thị hơn vâng
phục sự chỉ vể dân Ysơraên; nhưng ngón cái sách Phục truyền luật lệ
ký được Môise ghi lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Kinh
thánh sách nào, câu nào cũng quan trọng cả nhưng mỗi sách giữ vị trí
khác nhau. Sách Phục truyền được gọi là ngón cái, là sức mạnh đến
từ lời Chúa, bốn ngón đầu là lịch sử, sách Phục truyền là đều cần giữ,
ngón cái giúp cầm nắm chắc chắn.
2. Bàn tay phải Tân ước. Hình ảnh thời kỳ Tân ước.

- Tương tự như bàn tay trái, bàn tay phải 5 ngón tay, có Bốn sách
Tin lành, và một sách Công vụ Các Sứđồ. Ngón trỏ Mathiơ, ngón
giữa Mác, ngón áp út Luca; ngón út sách Tinlành Giăng.
- 2 Đặc điểm: Ngón trỏ Mathiơ viết gởi người Do thái đối với sách
dân sốký, ngón giữa Mác viết về Chúa Giêxu, Người phục vụ đối với
Lêviký, ngón áp út Luca viết Chúa Giêxu trờ nân Con Người đối xất
người nô lệ, Ngón út sứ đồ Giăng, người trẻ nhất trong 12 sứ đồ,
người được mệnh danh người Chúa yêu, và ông cũng viết sách cuối
cùng trong Tân ước sách Khải huyền, như ngón út là ngón cuối cùng
trong bàn tay. Ngón cái, chỉ về sách Công vụ của Đức Thánh Linh
qua các sứ đồ. Đức Thánh Linh là sức mạnh của Hội thánh. Như bàn
tay có 4 ngón là bốn sách Tin lành, nhưng thiếu năng quyền Đức
Thánh Linh chúng ta sẽ như bàn tay thiếu ngón cái, sự cầm nắm sẽ
không có sức mạnh.
III. THÂN. Thân ở giữa: Sự Liên hệ và Trở nên.
1. Đầu và Thân: Sự Liên hệ.
+ Sự liên quan giữa Đầu và Thân: các cơ phận trên mặt như Mắt,
Mũi, Miệng, đều có liên hệ với cơ phận trong thân:
a. Mắt có liên hệ đến Lòng:

Malachi 4:4 Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta
đã truyền cho nó tại Hô-rếp, tức là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Y-sơra-ên.

- Câu 5 là chuyển tiếp việc sẽ xảy đến trong Tân ước.

Malachi 4:4 Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày
lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. 6 Người sẽ làm cho lòng cha
trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả
mà đánh đất nầy.

- Lời nầy được nhắc lại khi Giăng Báp tít người dọn đường Chúa
Lu 1:17 chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt
Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan
của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.

b.Vai bên phải. Sách cuối Tân ước là sách Khải huyền.
Như vai bên phía tay phải, vai của sự gánh vác, chứa đựng những
giáo lý quan trọng Tân ước.
Khải 2:7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán. Nhắc 7 lần.
Thư gởi cho 7 Hội thánh là một bảng tóm tắt giáo lý quan trọng trong
Tân ước, những gì phải làm, những gì không, những gì khen và trách,
thưởng và phạt. Phần sau là những thử thách và hy vọng và nước
Thiên đàng trong tương lai.

IGi 4:9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức
Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được
sống.

Trong lòng ngực có quả tim, hình ảnh gợi nhớ sự Giáng sinh của
Chúa Giêxu, như Hài nhi nhỏ bé nằm trong máng cỏ, ở giữa và ở
trong con người. Chúa Giêxu là tình yêu, sự Cứu rỗi là trái tim của
Kinh thánh. Hội thánh sống khi tim còn đập chỉ về lòng yêu Chúa.
b. Mũi có liên hệ đến Phổi. Hơi thở nơi mũi chuyển vào lồng ngực
trong phổi: Đức Thánh Linh là hơi thở của Hội thánh sống .
c. Miệng có liên hệ đến Bao tử. Miệng c ó 2 việc: nói và ăn, chỉ về
lời phán của Chúa, và sự ăn nuốt Lời Chúa đưa vào tấm lòng trở nên
dinh dưỡng, nuôi dưỡng đời thuộc linh.
*Tình Yêu Đức Chúa Trời, Hơi thở Đức Thánh Linh, Tiếp nhận lời
Chúa. Hai lỗ Tai hai bên sự lắng nghe lời cầu xin.
2. Vai và Thân: Sự Trở nên.
a. Vai bên trái. Sách cuối Cựu ước là sách Malachi.
Như vai bên phía tay trái, vai của sự gánh hay vác, chứa đựng những
mạng lệnh quan trọng Cựu ước, được cô động nhắc lại, đọc Malachi
và ghi ra những lẽ thật, đó là những tóm tắt Cựu ước.

KẾT. Áp hai bàn tay:
- Hai bàn tay: Sự cộng quan Cựu ước và Tân ước giống như đôi bàn
tay giúp thân thể thế nào thì Cựu ước và Tân ước hiệp nhau gây dựng
thân thể Đấng Christ cũng như vậy.
- Hai ngón cái. - Sức mạnh của Cựu ước là Lời Chúa trong Phục
truyền. - Sức mạnh của Tân ước ghi trong sách Công vụ do sự đầy
dẫy Đức Thánh Linh.
- Hai ngón út: - Sự bắt đầu thế giới cũ trong sách Sáng thế ký, - Sự
kết thúc trong sách Khải huyền và mở đầu thế giới mới cho dòng dõi
mới trong Chúa Giêxu.
- Cựu ước tóm lại một chữ là: “rủa sả”, lần đầu và lần chót.
Sáng 3:14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã
làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật..
Malachi 4:6 … kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

- Tân ước tóm lại một chữ là: “ân điển”, lần đầu và lần chót.
Công 14:3 sứ đồ làm ……. chứng về đạo ân điển của Ngài.
Kh 22:21 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!

