BÀI CA CỨU RỖI
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Lu 1:49-55. Cg. 47
Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi,

Bài ca của Mari giống bài ca của bà An-ne trong cựu ước. Và,
+ Rất giống bài Cầu nguyện Chúa dạy. Có 3 phần: - Trước nhất:
Ngợi khen chính Chúa. - Thứ hai: Ngợi khen Việc Chúa. - Thứ ba:
Ngợi khen sự Thành tín Chúa.
Giải thích một ít về sự mặc khải.
“Sự măc khải là Đức Thánh Linh đặt vào bên trong những việc thực
sự đã sảy ra, những gì mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ. Những lẽ
thật đó, tùy theo nhu cần mà lẽ thật được mở ra”.
Nói một cách khác, khi các tiên tri nói hay viết, cũng như Mari Ngợi
khen Chúa, họ đã không biết rằng lời Ngợi khen trong sự hướng dẫn
của Đức Thánh Linh sẽ có sứ điệp trong đó. Và sau đó trong sự
hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ mở ra những Lẽ thật giấu kín ở
trong. ( Td: Bài Ca ngợi của Mari, sinh trong máng chiên, các của lễ
các nhà thông thái )

Bài ca của Ma-ri là bài ca về Sự Cứu Rỗi.
I. NGỢI KHEN CHÍNH CHÚA. c49 – 50.
- “Đấng Toàn năng” Sự Cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời Toàn năng.
Danh xưng Đấng Toàn năng đi chung Đấng Cứu rỗi.
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Es 49:26
…cả loài xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu
ngươi, Đấng chuộc ngươi, tức là Đấng Toàn năng của Gia-cốp!
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Es 60:16
… ngươi sẽ biết ta Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu ngươi, Đấng
Chuộc ngươi, và là Đấng Toàn năng của Gia-cốp.

Thử nghĩ: lẽ nào Đức Chúa Trời dựng nên con người, rồi học bị hư
mất, rồi Đức Chúa Trời bỏ mặc con người tự tìm phương pháp nào
đó để tự cứu sao. Vậy không khác gì Chúa làm thì hư, con người sửa
lại thì đúng. Sự cứu rỗi phải đến từ Chúa.
- “đã làm các việc lớn cho tôi”.

Mari không nói: “Tôi đã làm việc lớn cho Chúa”. Mari nói về việc
Chúa Giêxu hiện diện trong lòng mình.
Việc lớn nhất Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong ơn Cứu rỗi là
gì? Là “Đấng Christ được thành hình trong các con” Ga 4:19 .

- “Danh Ngài là Thánh, và Ngài Thng xót”. Hai danh xưng nầy đi
đôi với nhau (ban đầu tách ra để giải luận), nhưng khi xem kỹ lại, có
chữ “và” rất quan trọng, Nếu Danh Chúa là Thánh, chỉ là Thánh ai có
thể còn sống, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời Thương xót, nhờ
thương xót mà Ngài không nở huỷ diệt khi chúng ta phạm tội, vì
thương xót nên Ngài sắm sẵn cứu chúng ta trong ơn Cứu rỗi của
Ngài.
Thi 130:3

3

Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác,
Thì, Chúa ôi! Ai sẽ còn sống?
4
Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho,
Để người ta kính sợ Chúa.

- Chúa Toàn năng, Chúa Thánh và Chúa Thương xót là 3 thuộc tính của
chính Đức Chúa Trời chi phối điều động tất cả để mang đến sự cứu
rỗi cho con người.
- Sự thờ phượng cũng khởi sự bằng sự Ngơi khen cho Chúa, chính
Chúa. Sự Ngợi khen Chúa là ngợi khen Chính Chúa, Ngợi khen việc
Chúa, ngợi khen thuộc tính của Ngài. Tất cả các Thi thien đều khởi
sự bằng sự hướng về Đức Chúa Trời.
Bài ca của Môise được Chúa đẹp lòng, bảo hãy ghi chép lại dạy dân
Ysơraên. , Phu 31:1 so19 19 Vậy, bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy
cho dân Y-sơ-ra-ên;
Thánh ca có nhiều thể loại:

- Thể Thờ phượng ( Khải huyền sự tôn cao chính Chúa), - thể Cầu
nguyện ( nói với Chúa), - thể Bồi linh (hát để mình được gây dựng
nhắc nhở),
- Thể Công bố ( bày tỏ Chúa cho người nghe).
II. NGỢI KHEN CÔNG VIỆC CHÚA. c51- 55.
1.c51. Toàn năng. Cho kẻ nầy “tỏ ra quyền phép”,
cho kẻ kia “phá tan mưu”.
c52. Toàn quyền. Cho kẻ nầy “cách người có quyền khỏi ngôi”,
cho kẻ kia “ nhắc kẻ khiêm nhượng lên”.
c53. Toàn ái.
Cho kẻ nầy “kẻ đói được đầy thức ăn ngon”
cho kẻ kia “kẻ giàu về tay không”.
Có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc đang khi nói về Chúa Cứu rỗi, Mari nói
chi đến: “Phá tan mưu kẻ kiêu ngạo trong lòng…cách người có quyền
khỏi ngôi họ….Ngài làm cho kẻ đói được thức ăn ngon”. Mari đang nói
về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho d ân Ysơraên. Nhưng trong
Đức Thánh Linh, Ngài bày tỏ chương trình Cứu rỗi ở trong đó.

Ba Phương diện Cứu rỗi. c51-53.

Sự Cứu rỗi trên 3 Phương diện hay 3
công tác liên quan đến sự cứu rỗi trong lòng người: Linh hồn. Tâm
linh và Thân thể ( như đã nói phần trên c46,47).

+ Trước khi giải thích về ơn Cứu rỗi cần:
a. Phân biệt: Thân thể - Linh hồn và Tâm linh: Thân thể như ngôi nhà,
vòng tròn bên ngoài, Linh hồn như những vật dùng trong nhà: học
thức, hiểu biết, tình cảm, ý chí. Tâm Linh là chổ ngự của Chúa trong

tấm lòng con người để điều khiển.

Chúa. Tất cả vật thấy được không thấy được bên trong cũng như bên
ngoài của tôi đều được dựng nên cho sự “Vinh hiển của Đức Chúa
Trời, là Đấng dựng nên tôi”. Sự tự chủ vốn là bản tính của Ađam
trong con người.
Mỗi việc sảy ra trên đường theo Chúa sẽ dễ dàng hay khó khăn là
tuỳ thuộc điều nầy. Sẽ vô cùng khó khăn để theo Chúa, nếu ngai
lòng Chúa chưa thật sự ngồi ở trên đó. Mức độ được phước, được
Chúa dùng cũng hoàn toàn tuỳ thuộc vào ngai lòng ai ngồi, và ngồi
như thế nào?.
3. Sự Cứu rỗi thân thể.
53
Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay
không.”. Chúa Giêxu cũng nói về “đói” và “giàu” trong bài giảng các
phước lành “Phước cho kẻ có lòng khó khăn (nghèo khó) vì sẽ được no
đủ.”.

“

Dầu vậy, sự cứu rỗi thân thể thực sự sảy ra khi Chúa từ trời trở lại.
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b. Kinh thánh nền:
5
- Cứu rỗi Thân thể. IPhi 1:5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức
Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!
9
- Cứu rỗi Linh hồn. IPhi 1:9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em,
là sự cứu rỗi linh hồn mình.
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- Cứu rỗi Tâm linh. IPhi 1:10
Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm
tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em:
1. Sự cứu rỗi Tâm Linh: c51 “Dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép,
và phá tan mưu kẻ kiêu ngạo trong lòng”. “kẻ kiêu ngạo” là satan. “mưu”

là mưu chước cám dỗ, đến từ satan.
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IICo 2:11
hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta
chẳng phải là không biết mưu chước của nó.

Chỉ bởi quyền phép cánh tay Đức Chúa Trời, mới giải thoát con
người ra khỏi mưu chước cám dỗ của satan, kẻ thù nghịch tram mưu
ngàn kế.
2. Sự Cứu rỗi Linh hồn.
“52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, Và nhắc kẻ khiêm nhượng
lên”. “người có quyền khỏi ngôi họ” đây chính là bản ngã, cái tôi,

người ấy tự nghĩ tôi có quyền trên cuộc đời tôi, mọi quyết định, vì
đời tôi là của tôi. Nhưng thật ra có phải như vậy không? Đời tôi
không có cái gì của tôi: sự sống , hơi thở, sự tuần hoàn của các chi
thể tôi không có một sự điều khiển nào cả. Tất cả tùy thuộc vào

Ro 8:23
không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa
của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm
con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.

III. NGỢI KHEN SỰ THÀNH TÍN CHÚA. c54-55.
Nói theo tinh thần bài cầu nguyện Chúa dạy là dâng vinh hiển cho Chúa.
a. Không vì con người đáng được.
- “Ysơraên, tôi tớ Ngài”. Chúa gọi Ysơraên là tôi tớ Ngài. Ysơraên

là
Giacốp việc Chúa chọn Giacốp là một việc kỳ lạ, kẻ nắm gót,
Ysơraên làm tuyển dân, họ cứng lòng, mau quên ơn, bội nghịch,
- “Ápraham”. Ápraham thánh tổ đức tin, song cũng không phải vì sự
trọn vẹn của ông.
- “cùng con cháu người luôn luôn”. Không có gì bảo đãm…
Những con người được nên trên đều có khuyết điểm.
b. Song vì sự Thành tín của Ngài.

Tất cả mọi sự Đức Chúa Trời đã làm, không một mảy may nào vì cớ
chúng ta xứng đáng đâu, hoàn toàn do sự thành tín của Chúa:
- c54b. “Nhớ lại sự thương xót mình”. Chúa là cho chúng ta vì sự
thương xót tức là vì bản tính của Chúa.
- c55. “như Ngài đã phán”. Tức là hứa sao làm vậy. Đức Chúa Trời
làm ơn, ban ơn vì bản tính Ngài chứ khôngvì chúng ta.
22

Ca 3:22
Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt.
13
Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt; IITi 2:13
nếu chúng ta không
thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

