CHÚA TRỜ NÊN CON NGƯỜI (2)

II. MỤC ĐÍCH CHÚA LÀM NGƯỜI

Sách Luca: Chúa làm Người
Lu 19:10. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.

Việc “Trời nên người” là một việc lớn, có thể nói đây là việc lớn
nhất mà cho đến ngày nay chúng ta có thể biết được.
Việc lớn thì mục đích cũng lớn, Chúa trở nên người để làm gì?
Luca đoạn 1- 4. Trong lời giới thiệu nầy có nêu mục đích trong đó.
Bài nầy, xin đề cập đến một lý do quan trọng
Vì sao Chúa trở nên “Con người”?

Vì sao không có một danh xưng khác? “Con nguời” có phải là thấp
quá so với Đấng Tạo hóa, không đủ khiến cho người nhận thức Sự
Cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời?
Kinh Kinh thánh chép “Bởi Con người đã đến….”
Người DT có hiểu là chỉ về Chúa Giêxu là Đấng Cứu thế không?
Có, vì có lời tiên tri nói về Đấng Cứu thế đến trong con người.
Lời hứa đầu tiên “Người sẽ dày đạp đầu mầy,…” Người chữ viết hoa,
một đại danh từ chỉ về Chúa Giêxu, Ngài đến trong thân thể
“Người” sẽ dày đạp satan và quyền lực của nó.
1.Khải thị nầy càng rỏ hơn được Chúa mở ra cho tiên tri Đaniên
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Daniên 7:2 Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đương đêm, ta nhìn xem trong sự
hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn.

Có một cuộc chiến giữa gió và biển. Chúa cho Đaniên thấy có bốn
con thú từ biển lên.
Daniên 7:4
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Con thứ nhứt giống như sư tử, và có cánh chim ưng.
Nầy, một con thú thứ hai, y như con gấu;
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Sau đó, ta nhìn xem, nầy, có một con thú khác giống như
con beo,
7
Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy,
một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh, và có sức lắm.
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Con thú thứ tư không có tên. Nếu xét theo lịch sử sẽ có sự cai trị
bởi các đế quaốc trên Ysơraên, như Babylôn – Mêđi – Batư Hylạp chiến thắng và bắt Ysơraên làm phu tù, dân Ysơraên trông
mong một Đấng giải cứu, kế đó Đaniên được ban cho sự hiện thấy.
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Danien 7:13
Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy,
có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời;
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người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người
được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân,
các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền
thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.

2. Bối cảnh DT lúc Chúa Giáng sinh cũng giống như vậy.
Lamã cai trị, những vị vua dù là người DT như Hêrốt đại đế (là
người Êđôm con cháu Êsau nghịch Giacốp) , gian ác vua Hêrốt khi
2 con trai ông đi học tại Lamã trở về được dân chúng ái mộ ông
tìm cách giết. Khi hay tin Chúa Giêxu sinh ra tại Bếtlêhem, ông đã
ra lịnh giết các con trẻ trong vùng từ 2 tuổi trở xuống.
Trong hoàn cảnh giống như thời Đaniên, việc Chúa đến là sự hiện
ra như “Con người”. Đó là lý do dân chúng thấy các phép lạ Ngài
làm, và họ tin rằng Chúa Giêxu là “Con người” từ Đức Chúa Trời
sai đến để giải cứu họ khỏi đế quốc.
Tin Chúa là đúng, nhưng mục đích sai. Đây có thể là điều xảy ra
trong chúng ta, tin Chúa để được giải cứu khỏi hoạn nạn, các môn
đồ lúc ban đầu cũng hiểu nhầm ý, nên hỏi Chúa Giêxu khi nào lập
lại nước Ysơraên. (Côngvụ 1:6)
Mục đích Chúa đến thế gian, ở trong “Con người” làm gì?
Biết mục đích Chúa đến thế gian, cũng sẽ biết lý do vì sao mình tin
Chúa. Một khi xác định đúng điều nầy, ảnh hưởng rất lớn trên đời
theo Chúa.
I. Để đem lòng cha con trở về. 1:5-25. (c17)

Sứ vụ Giăng Báp tít, do thiên sứ loan báo cho Xachari: c16,17
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Lu 1:16
Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng
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Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; 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.

Chữ “cha” ở câu nầy là “cha ông”, BPT “Người sẽ làm cho cha mẹ
và con cái hoà thuận với nhau, ... để trở về cùng Thượng Đế”. Chúa
Giêxu đến, không phải để tiếp theo, hay điều chỉnh, mà là lập lên
một Lịch sử mới.

Sứ vụ của Giăng Báp tít, trong chương trình Cứu rỗi của Chúa
Giêxu có 3 điều:
- Đem nhiều con trai Ysơraên trở về cùng Chúa.
- Đem lòng cha trở về cùng con, kẻ loạn nghịch trở về sự công
bình, tức là sự hiệp lại với nhau.
- Hầu sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
Tại thập tự giá: Chiều thẳng đứng Chúa Giêxu đem con người trở
về Đức Chúa Trời qua trái tim của Ngài. Chiều ngang, Chúa Giêxu
cũng đem con người lại với nhau đi qua trái tim của Ngài. Sự hiệp
một trong Chúa khác hơn tiêu chuẩn hiệp một của người đời.
Một “dân sẵn lòng” để làm nên:
“Dòng dõi mi”, và ban “Tri đt mi”.
Ađam và dòng dõi đã không sẵn lòng. Dân Ysơraên dù được Chúa
lựa chọn, nhưng trãi 40 năm trong đồng vắng, kế đó vào đất hứa,
họ đã không sẵn lòng, lìa bỏ Đức Chúa Trời đến nỗi phạm tội và bị
lưu đày. Chúa Giêxu đến để làm lại một dân sẵn lòng, và ban một
trời đất mới.
Cong 17:28

-“Dòng dõi mi”.
Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài.

Chúa Giêxu làm người để thế vào chổ của Ađam.
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ICo 15:45
ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên
linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.

Nhân loại thừa hưởng sự thất bại từ Ađam, thì trong Chúa Giêxu
chúng ta thừa hưởng sự đắc thắng Ngài.

và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng
không còn nữa.

2. Trời mới đất mới, được lời tiên tri báo trước.
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Es 65:17
Ta sẽ dựng trời mới đất mới;
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Es 66:22
Đức Giê-hô-va phán: Vì như trời mới đất mới mà ta hầu
dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng giống và danh hiệu các
ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy.

3. Có 3 điều trời đất mới có, song trời đất cũ nầy không có:
- “Ta hầu dựng”, nghĩa là sắp dựng, việc nầy sảy ra sau khi
Chúa Giêxu về trời.
- “Cứ còn trước mặt ta” trời đất cũ hư mòn giống như chiếc áo
choàng bị ném trong lữa, (IIPhireơ 3:10-13) nhưng trời đất
mới sẽ còn mãi ở trước mặt Chúa, hễ Chúa còn bao lâu.
- “các ngươi cũng sẽ còn”, nghĩa là sự sống đơì đời cho nững
người tin nhận và thuộc về Ngài. Đó là sự sống đời đời
trong sự cứu rỗi.
4. Ý niệm về thiên đàng dường như chưa thật đúng.
Thông thường chúng ta hiểu về thiên đàng là về ở cùng Chúa nơi
Chúa đã ngự. Thật sự Đức Chúa Trời, theo phương diện sự toàn
tại, thì Ngài không ngự ở một chổ nào, mà Ngài ngự ở bất cứ chổ
nào. Đức Chúa Trời đầy dẫy các từng trời, từng trời thuộc thể Vũ
trụ lẫn các từng trời thuộc linh. Vì vây, Ngài không đem chúng ta
về nơi ngự của Chúa, mà đem về trong một chổ có sự ngự của
Chúa. Chúng ta không ở khắp mọi nơi như Chúa ở khắp mọi nơi.

-“Tri đt mi”.
1

1. Là một nơi dành sẵn cho người thuộc về Ngài.
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Cong 3:21
mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ
mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên tri.

Sẽ có một kỳ mà “muôn vật đỗi mới”, thế giới cũ nầy sẽ qua đi.
Quyển Kinh thánh sẽ giúp chúng ta hình dung toàn bộ điều nầy.
Thế giới loài người cũ bắt đầu sách Sángthếký (là sách ghi lại về
sự tạo thành trời đất). Sáng 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời
đất”. Cả lịch sử thế giới cũ nằm gọn trong trang đầu đến trang cuối
của Kinh thánh, là sách Khải huyền. Kh 21:1 1 Đoạn, tôi thấy trời mới

Hãy để ý đến lời Chúa Giêxu phán:

Gi 14:1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng
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hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã
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nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã
đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi
đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

Chúa có “nhiều chổ ở” nhưng Chúa hứa “sắm một chổ” cho người
thuộc về Ngài. Là một dân sự mới, ở trong trời đất mới.
Bài tới: Sự cần thiết Chúa Giêxu có Thời thơ ấu đến Trưởng thành.

