Sứ vụ ký. Bài 3.

HÌNH VÀ HIỆU CỦA AI

Mathiơ 22:20,21
Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? 21 Họ trả lời rằng: Của Sê-sa.
Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa;
và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.

Liên kết những bài học với chủ đề Sứ vụ ký.
Sứ vụ ký là ghi lại công việc của thầy tế lễ trong giao ước mới, hầu
việc Chúa được hiểu theo nghĩa rộng là mọi người trong thời đại Tân
ước. Để thực hành Sứ vụ cho Chúa, cần định hình rỏ:
- Nền tảng của chức vụ: bài đối chiếu Lêviký và Công vụ,
- Biết tổng lược về Sự Cứu rỗi: bài Cứu rỗi tổng lược,
- Biết sự dựng nên thế nào: bài nầy Hình và hiệu của ai, (người thợ
sửa máy cần biết trước khi bị hư thì nó như thế nào? )
-…và những bài tiếp theo, Con người thế nào, Định hình Cứu rỗi,
- Thực hành Sứ vụ là chi tiết sách Công vụ, không học theo thứ tự
sách, mà học theo từng chủ đề.
Có người hỏi Chúa: có nên nộp thuế cho Sêsa không? Chúa bảo hãy
đem đến cho Chúa một đơniê, trên đồng bạc có hình và hiệu của ai,
một mặt đồng tiền có hình của Sêsa, Chúa phán: Hãy trả cho Sêsa vật
gì của Sêsa, trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Ý thực
là Chúa chỉ vào con người và hỏi: hình và hiệu thân nầy của ai?
+Lời phán của Chúa Giêxu là nhắc lại từ thuở ban đầu.
Sáng 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như
hình ta và theo tượng ta,..

-Theo nghĩa đen: hãy làm trọn bổn phận công dân của một nước, và
làm trọn bổn phận công dân nước Trời.
-Theo nghĩa bóng: theo sau câu hỏi của Chúa Giêxu: Hình và hiệu
của ai? hiện giờ các ngươi mang hình ảnh nào, đang thuộc về ai?
+ Thân thể Hình ảnh Loài người.
“ Hình ta và theo tượng ta ”,
- Giống về hình thức bên ngoài, cũng giống nội dung bên trong.
Có thể hiểu là kiểu mẫu do Chúa phát họa, nhưng cũng có thể hiểu là
một bản sao của Ngài, mặc dù chính Ngài là Đấng Thần Linh còn
loài người là một thân thể thấy được.

Thiên 8:5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự
vinh hiển và sang trọng.

Không một nhà sản xuất nào lại không in tên thương hiệu và nơi sản
xuất trên sản phẩm. - Đức Chúa Trời đã đóng ấn hình và tượng Ngài
trên con người khi được dựng nên.
*Thấy Tác giả trong tác phẩm: Bức tranh, hay bài ca, một kiến trúc
đều chứa đựng một điều gì đó của người tạo nên, nhìn hay nghe một
tác phẩm người ta có thể đoán được tác giả là ai.
*Sự khác biệt giữa sáng tạo và sản phẩm: Sáng tạo của Chúa là hình
tròn, mặt cong mặt nước cũng cong theo bề mặt quả địa cầu (bầu trời,
địa cầu, thân cây, trái..v..v ); Sản phẩm của con người là hình vuông,
mặt phẳng ( nhà, cửa, bàn, giường, cái hộp..v..).
Dĩ nhiên hình ảnh Chúa trong con người từ hình thức, đến bản tính
bên trong, bài nầy chỉ đề cập những dấu ấn bên ngoài thấy được.
Các hình ảnh sau đây mang tính tượng trưng giúp dễ hiểu, dễ nhớ:
1.Thân thể có dấu ấn về Ba Ngôi:
Đức Chúa Trời Ba Ngôi, trong lời dạy chúc phước Cựu và Tân ước.
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Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi
phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy:
Cha: 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!
Linh: 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn
cho ngươi!
Con: 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!
+ IICôr 13:13 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương
của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết
thảy!

+ Dân 6:23

2. Dấu ấn bên trong thân thể có 3 phần:
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Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên
thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em
đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng
ta đến!

ITêsa 5:23

*Thân xác, Tâm hồn và Tâm linh: Thân sự biểu lộ thấy được:
Chúa Con trở nên người; Hồn nơi có tình cảm biểu hiện Chúa Thánh
Linh; Tâm linh nơi khao khát sự thờ phượng, sự hiện diện Chúa Cha
. ICôr 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức
Thánh Linh đang ngự trong anh em.

*Đền thờ có 3 phần: Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Mỗi một
khí mạnh trong đó mang ý nghĩa tương ứng 3 phần của thân thể.

KẾT:
- Ý nghĩa câu hỏi.
Khi dựng nên Chúa phán: Hình ta và tượng ta. Và mấy ngàn năm sau

3. Dấu ấn số 3 trên từng chi thể. Hiện hữu số 3 trên từng chi thể.
a.Thân xác có 3 phần: Đầu, mình và tay chân. Cha như đầu điều
khiển mọi sự, Con như thân có tấm lòng, tay chân chỉ về công việc
Đức Thánh Linh.
- Chiều ngang: Tay bên trái công việc Đức Chúa Cha, giữa thân nhắc
công việc Chúa Con, tay bên trái công việc Đức Thánh Linh.
- Chiều đứng: Đầu Đức Chúa Cha, thân Đức Chúa Con, chân là công
việc của Đức Thánh linh, bước đi.

Chúa hỏi: Mathiơ 22:20. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai?
Liên kết hai lời nầy có một ý nghĩa: Lúc dựng nên thì con người giống như
Ngài, nhưng bây giờ các ngươi thì thế nào?

Galati 5:16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm
trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

IICôrinhtô 12:18 Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh, theo
cùng một dấu chân sao?

Hình là dáng vẻ khuôn mẫu, hiệu là chữ viết trên tác phẩm, như vậy

một người giống Chúa có 2 phần, hình là giống về dáng vẻ, và hiệu là
được công nhận chất lượng, được Chúa đóng ấn. Loài người nói
chung về hình thì giống như khuông đã được dựng nên lúc ban đầu,
nhưng thiếu hụt sự vinh hiển Chúa, nghĩa là không có là hiệu hay sự
chấp nhận của Ngài vào đời sống người đó.
*Ngày nay Hình và Hiệu của Chúa trên mỗi đời sống chính là thông
hành vào thiên quốc.

- Áp dụng câu hỏi.
+ Làm sao biết mình giống hình và tượng của Chúa? Hình ảnh bao
tay là hình tượng của bàn tay, mang giày không đúng số sẽ khó chịu.
Tự kiểm: - Ráp lời dạy của Chúa vào đời sống của chúng ta, hễ chổ
nào phù họp khích khao thì phần đó đã giống hình tượng Chúa; hễ
chổ nào cảm thấy khó chịu thì phần đó chưa được giống như Ngài.

b.Mỗi chi thể có dấu ấn số 3: Tay: bắp tay, cánh tay, bàn tay; Bàn
tay cũng có số 3: bàn tay, ngón tay, móng tay. Ngón tay cũng có 3
đốt tay. Chân: Bắp chân, óng chân và bàn chân. Mắt: mí mắt, tròng
trắng, tròng đen; miệng: môi, răng và lưỡi; Tai: vành,lỗ, màng nhĩ..
c.Mỗi chi thể có 3 ở trong một. Thịt xương, máu và thần kinh. Mỗi
phần đều có 3 trong 1. thịt xương cũng có máu và thần kinh; trong
máu cũng có thịt xương và thần kinh; trong thần kinh cũng có liên hệ
máu thịt và xương. Ba ngôi hiệp một trong nhau. Gi 17:21,22.
*Nếu trên bàn tay, bàn chân, trên mỗi chi thể có dấu ấn của Chúa thì
cần cho chúng ta cẩn thận biết dường nào khi xử dụng chân để đi, tay
để cầm, miệng để nói.

*Sự hầu việc về điều gì tỏ ra cho biết bạn thuộc về ai.
*Mức độ hầu việc cho thấy mức độ hình và hiệu Chúa bao nhiêu.
*Tư tưởng tranh chiến trong bạn khi hầu việc Chúa chính là phần sót
lại của bản ngã, con người cũ của Ađam còn sót lại.

4. Dấu ấn của Chúa ở khắp mọi nơi.
Mở rộng, Thế giới, Vũ trụ nầy cũng có dấu ấn của Đức Chúa Trời.

+ Kết quả của Thờ phượng là được Chúa điều chỉnh hình và tượng
Ngài trong mỗi đời sống chúng ta.

Gióp 9:7 Ngài dạy biểu mặt trời, nó bèn chẳng mọc, Ngài đóng ấn trên
các ngôi sao;

Côl 3:10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng
Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

+ Sự sáng tạo vũ trụ có dấu ấn của con số 3 của Ba Ngôi.
- Số 3 trên Vật thể: Thể rắn, thể lòng và thể khí.
- Số 3 trên Màu sắc: 3 màu chính như đỏ, vàng và xanh dương.
- Số 3 trên Âm thanh: có 7 âm chính chỉ về trọn vẹn,
có 3 âm chính ở vị trí số 1, 4 và 5; âm giai có 3 hợp âm chính.
*Dấu ấn của Chúa ở khắp mọi nơi, không đi đâu xa Thần Chúa.

- Bằng cách nào?
IICôr 3:3 Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ
chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của
Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng
thịt, tức là trên lòng anh em.
IICôr 1:22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin
Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi.

