Mục đích Chúa Làm Người (tt)

BAN CÁC ƠN CHO LOÀI NGƯỜI

IGiăng 3:1-10. Êph 4:8 -10. Cg.8
Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao,
dẫn muôn vàn kẻ phu tù,Và ban các ơn cho loài người.

Thỏi sắt khi được đưa vào lửa, sắt bị chảy ra. Chúng ta nói rằng: “lửa
thắng hơn sắt, sắt thua lửa”. - Nhưng đối với người thợ rèn, sắt và lửa
đều là công cụ để thành hình theo ý muốn người thợ rèn.
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Một người nghe giảng về sự cứu rỗi của Chúa. Biết được Chúa yêu thương,
nên nói trong lòng: Nếu Chúa bỏ tôi vào địa ngục, tôi sẽ la lên cho đến khi được
Chúa nhậm lời. Đêm đó anh nằm giấc chiêm bao và thấy mình đi địa ngục thật.
Hoảng hốt anh la lên, kêu Chúa cứu, quả nhiên đúng như anh nghĩ. Tiếng la
anh ồn ào quá, Chúa sai thiên sứ đến tận hỏa ngục dẫn anh lên. Vui mừng đi
theo, lần lần đi vào ánh sáng của Chúa, anh cảm thấy mọi người chung quanh
nhìn và họ biết con người anh sống trên thế gian ra làm sao, vì không có sự
vinh hiển Chúa, con người trần trụi, càng gần đến Chúa anh cảm thấy xấu hổ
vô cùng, sự khốn khó không thua gì lúc anh ở trong hỏa ngục. Anh dừng lại, và
nói với thiên sứ mau mau đưa tôi trở lại hỏa ngục, vì tôi không thể sống ở thiên
đàng với con người, và tâm trạng như thế nầy. Thiên sứ: Chúa bảo chúng tôi
phải đưa anh đến với Chúa, anh la lớn vụt bỏ chạy. Giựt mình thức giấc, chỉ là
giấc mơ. Anh tự nhủ, điều quan trọng không phải là làm sao để vào thiên đàng,
mà vào đó bằng con người thế nào.

Câu hỏi mở bài:

Sự cứu rỗi là điều chỉnh hay là một tiến trình?
1. Sự dựng nên loài người đã hoàn tất trong ngày thứ sáu chưa?
1

Sa 2:1 “ Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.” chữ xong
rồi trong câu Kinh thánh nầy chỉ về vũ trụ. Một câu Kinh thánh khác:
Gi 5:17 “ Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.”

Tỏ ra rằng công việc Cha và Con chưa xong.
Thánh kinh cho biết bước đầu Chúa dựng nên con người trên mặt đất,
sự hoàn chỉnh chỉ xảy ra khi con người có mặt trong nước Trời.
2. Sự phạm tội của Ađam có phải công trình Chúa bị thất bại?

Không! Đức Chúa Trời chẵng bao giờ bị thất bại, hãy nghe lời công
bố của Đức Chúa Trời. Sáng 1:15 so 31.
- Sau khi dựng nên muôn vật Chúa phán “điều đó là tốt lành” sau ngày
thứ sáu dựng nên loài người xong Chúa phán “các việc…thật rất tốt
lành”. Tỏ ra sự Chúa dựng nên con người là tốt hơn tất cả. “Thật rất tốt
lành” ở đây cũng không có nghĩa đã hoàn thiện trong thời điểm đó,
mà có nghĩa là điều đã có trong Ađam “rất tốt lành” cho hiện tại vì
dẫn đến “rất tốt lành” cho cả tương lai.
- Truyền 3:11 11 Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong
thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công
việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu
được.

Đức Chúa Trời dùng sự thất lại của loài người,
để hoàn thành kế hoạch hoàn hảo của Ngài cho họ.
Bài học nầy xin đề cập đến Bốn Ơn Chúa Giêxu ban cho để chúng ta
ở trong thiên đàng, trong sự biết rỏ mọi sự mà không bị hổ thẹn:
1. Để người được cứu thừa kế thánh khiết của Chúa.
1
IGi 3:1 Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường
nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật
là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng
từng biết Ngài.
- Sự trọn vẹn của Chúa được kể cho kẻ tin.
Rôm 8:3,4 Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như
4
xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự
công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ
chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.

Bởi đức tin trong Chúa Giêxu, chúng ta được kể đã giữ trọn luật pháp
công bình của Đức Chúa Trời. Là điều ngoài Chúa không thể.
Sự trọn vẹn của Chúa Giêxu được con người và Đức Chúa Trời công
nhận:
- Bà Mari đã chứng nhận cho sự trọn vẹn của Chúa Giêxu 30 năm
trong gia đình, khi bà nói “Người biểu chi, hãy vâng theo cả”. Gi 2:5.
- Đức Chúa Cha phán trên núi hóa hình: “Nầy là Con yêu dấu của Ta,
đẹp lòng ta mọi đàng; hãy nghe lời Con đó” Mathiơ 17:5.

- Gi 19:6 Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt mà
đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết.
Sự trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chỉ có trong Chúa Giêxu.
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Côl 1:28
Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn
bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn
vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời.
2. Để người được cứu tháp vào Chúa Giêxu.
2
IGi 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức
Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ
thấy Ngài như vốn có thật vậy.

- “chính lúc bây giờ chúng ta là con”.Trong sự sâu xa của linh hồn,
không ai dám kể, hay tự nhận mình xứng đáng là con của Đức Chúa
Trời. Nhưng chính lúc bây gìờ chúng ta là con, Con nầy là địa vị, vì ở
trong Chúa Giêxu là Con, nên Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Chúa
Giêxu.

- Thì tương lai.
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Philip 3:20
Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà
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chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ
biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y
theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
- Nhờ có thân thể giống như Chúa, không phạm tội mà nhờ đó chúng ta

Êph 2:10 “ vì chúng ta là việc Ngài làm ra,
đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ,…”

- Sự liên hệ nầy được Chúa Giêxu phán trong Tiệc thánh.
- Sự liên kết với Chúa bởi đức tin trong Tiệc thánh.
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Gi 6:56
Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta,
thì ở trong ta, và ta ở trong người.
lấy “Thân và huyết” Chúa trong Tiệc thánh là bằng chứng

Nhận
hiện hữu ở trong Ngài trong cõi đời đời.

Phân biệt sự phạm tội lúc chưa tin và con cái Chúa:
Sự phạm tội lúc chưa tin là một lối sống, lúc đã tin là sự vấp phạm.
- Người chưa tin phạm tội là một tạo vật nghịch với Đấng Tạo hóa.
- Người tin Chúa phạm tội là sự không vâng phục của con với Cha.

sẽ kinh nghiệm cách đầy đủ thế nào là sự sống đời đời.
4. Để người được cứu ở trong Đức Chúa Trời. Gi 14:23

cho sự

- Là bằng chứng được hiện thực trong Nước Trời.
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ICôr 15:40,49
Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất,
nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể
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thuộc về đất thì khác nhau…
Như chúng ta đã mang ảnh tượng của
người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc
về trời.
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IGi 3:2
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức
Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ
thấy Ngài như vốn có thật vậy.
- “sự chưa được bày tỏ” có nghĩa là chưa được tỏ ra một cách đầy đủ.

Vì có những sự ban cho hết sức kỳ diệu, ngày nay dù có tỏ ra chúng
ta cũng không thể hiểu hết được. Như việc chúng ta ở trong Đức
Chúa Trời, và Ngài cũng ở trong chúng ta.

Lần thứ nhất “ở trong Ađam mang ảnh tượng thuộc về đất”.
Lần thứ hai “Ở trong Chúa Giêxu và mang lấy ảnh tượng thuộc về
trời”.

Gi 17:23
Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp
làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu
thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.

Thân thể Ađam được dựng nên bằng bụi đất. Điều nầy có nghĩa là thân
thể Ađam không thích họp với cõi đời đời. Khi người tin Chúa có mặt
ở thiên đàng sẽ biến hóa thân thể trở nên giống như thân thể vinh hiển
Chúa.

- Trong Chúa Giêxu có sự đầy trọn “Đức Chúa Trời” ở trong.
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Gi 14:23
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời
ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong
người.
- Chúng ta được truyền đạt năng lực giống như Chúa. Trong sự suy nghĩ,

3. Đề người được cứu chẵng bao giờ phạm tội. IGi 3:9
IGi 3:9 Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của
Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã
sanh bởi Đức Chúa Trời.
9

Cây nào thì hột giống đó. Hột giống của Đức Chúa Trời, là Chúa
Giêxu ở trong, thì sản sinh ra cây mới.
- Thì hiện tại.

Nói như thế, thì người được cứu có thể phạm tội không?
Xem IGiăng 1:8 - 2:1.
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tình cảm, ý chí, quyết định. Nhờ sự phù hợp trọn vẹn nầy Ba Ngôi
Đức Chúa Trời ngự trong con người như đáng phải có và chỉ xảy ra
trong cõi đời đời.
Câu hỏi kết bài.

- Tôi đã ở trong Chúa Giêxu để được vào nước Trời chưa?
- Tôi có bước đi trong tiến trình nên thánh của Chúa không?
- Tôi mong đợi sự nên thánh toàn vẹn Chúa sẽ ban trên trời không?

