CHUYỂN HỌA THÀNH PHƯỚC
3

Thi thiên 1:1-6. Câu gốc. 3
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.

ngày nay người ta mong chờ có một sự đỗi mới. - Người ta
kỳ vọng sự đổi mới từ nơi con người. - Trong một đất nước người
ta mong chờ nơi vị nguyên thủ quốc gia. - Trong gia đình các con
mong chờ nơi người cha mẹ. - Trong Hội thánh cũng có thể có
người mong chờ nơi mục sư của mình.
Những gì kể trên mang đến cho chúng ta một tác động. Nhưng được
phước hay không tùy thuộc đáp ứng giữa người và Chúa. Trở ngại là
khi con người có nan đề với Đức Chúa Trời.
Thế giới
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Giêr 5:25
Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi;
tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.
+ “Phước cho người nào..” Những lời “lớn – quan trọng” đều bắt đầu
cho bất cứ người nào, như “hầu cho hễ ai”.
1
Thi 32:1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình,
4
Thi 40:4 Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va,
Tân ước “hầu cho hễ ai tin” “Hễ ai nhận Ngài thì…”
Thi thiên 1. - Cho chúng ta hai vế đối nhau, một bên là công bình một
bên là kẻ ác, một bên là phước bên kia là họa. - Đồng thời lời Chúa
cũng chỉ ra phương cách Đức Chúa Trời ban cho con người để
chuyển họa thành phước.
- Phước hiện tại mà còn dẫn đến phước lâu dài, đến đời đời.
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IICôr 2:11
hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta
chẳng phải là không biết mưu chước của nó.
- “lấy làm vui v về luật pháp”. “vui vẻ”.

Khi vui thích về điều gì, điều đó sẽ dẫn dắt chúng ta.
Thi 119:162

162

Tôi vui vẻ về lời Chúa, Khác nào kẻ tìm được mồi lớn.

Một gia đình tổ chức lễ cưới cho con, tìm một người thợ làm bánh khéo
nhất vùng, người thợ cẩn thận mua bột mua đường, mua trứng. Bà vợ chủ
tiệc vốn người biết làm bánh nên cân thử, sao trứng nhiều thế, bớt đường
ra..v..v. Khi bánh xong người thợ bắt bông, ai thấy cũng trầm trồ...
Người chủ tiệc nói: Tưởng làm bánh khéo, chẵng khác bánh vợ tôi làm!!!
Ms. ĐVM. “Nan đề lớn nhất của người tin Chúa là vừa sống theo ý

Chúa mà cũng vừa sống theo ý mình”.
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Giêr 42:6 Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng
Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, là Đấng mà chúng tôi sai ông đến; để
khi vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi sẽ được
phước.
2. Thay đỗi Tâm trí.
2
Rôm 12:2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới
của tâm thần mình,…
Hoạ vì: đứng trong đường tội nhân. c1b
Phước vì: Suy gẫm luật pháp ngày đêm. c2b

Hai vế đối: đứng trong đưòng tội và suy gẫm luật pháp.
-“đưng t i nhân” “đường lối”cũng chỉ về lối suy nghĩ, để thay đỗi
lối suy nghĩ con người cũ thì phải suy gẫm lời Chúa. Họa vì đứng
trong đường tội nhân. Tội nhân muốn bạn dừng lại trong chổ của nó:
Bằng cách nào đó ban đêm cho bạn nghe tiếng con trẻ khóc - chạy xe
trên đường chọi trứng trên kiếng) muốn bạn dừng lại.

1. Theo Chúa hướng dẫn.
Hoạ vì: theo mưu kế của kẻ dữ. c1a
Phước vì: Vui vẻ về Luật pháp của Đức Giêhôva. c2a

Quyển sách luật pháp nầy
chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm,

Hai vế đối: Mưu kế đối với Luật pháp, kẻ dữ đối với Đức Giêhôva.
-“mưu kế của K d”. Kẻ dữ nầy là ai? Eph 6:11 11 Hãy mang lấy mọi

Giêr 33:20
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu các ngươi có thể phá
giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta,…

khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của
ma quỉ.

“mưu kế” mưu của người còn khó lường thay, huống cho mưu kế
satan. Cần phải có điều gì mạnh hơn mới thắng hơn. Điều mạnh hơn
đến từ đâu ? Chúa Giêxu được m ệnh danh là Đấng Mưu luận.
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Châm 21:30
Chng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là
mưu kế nào, Mà chng đch Đức Giê-hô-va được.

-“ngày và đêm” Câu nầy giống Giôs 1:8

8

Nghĩa đen là bất cứ lúc nào, về nghĩa bóng là dù hoàn cảnh nào.
20

Lời Chúa trong thuận cảnh gọi là giao ước ban ngày, và giao uớc ban
đêm là lời Chúa ban cho trong nghịch cảnh. Như dân Ysơraên.
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Xu 13:21
Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây,
để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu
cho được đi luôn ngày và đêm.

Hoàn cảnh càng khó thì cám dỗ càng nhiều, vì vậy trong bóng đêm
cuộc đời càng cần Lời Chúa nhiều hơn.

Ai là người hạnh phúc nhất? .
- Ai là người sống hạnh phúc nhất? Sau thời gian nghiên cứu họ có câu
trả lời:
- Người có tôn giáo hạnh phúc hơn người không có tôn giáo.
- Những người có tôn giáo, thì người có niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì
hạnh phúc hơn,
- Trong những người có niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì những người
thường đi nhà thờ có hạnh phúc hơn.
- Trong những người đi nhà thờ thì những người thường đọc lời Chúa
hơn sẽ hạnh phúc hơn.
3. Thấm nhuần lời Chúa.
Hoạ vì: Ngồi chung với kẻ nhạo báng. c1c
Phước vì: được trồng gần dòng nước. c3a

-“Ng i chung” với kẻ nhạo báng, chẵng bao lâu cũng nhạo báng.
Một Ms không thích quảng cáo bia, nhưng chương trình truyền hình quảng
cáo bia, ông chuyển sang đài khác. Nhưng nhiều lần chuyển đài không
kịp, ban đầu nghe khó chịu lần hồi cũng quen. Đến lúc nó ở trong tâm trí
và ông dùng nó trong một thí dụ của bài giảng.
-“Dòng nư c” là chổ có sự sống động, lúc nào cũng tươi mới.
Để ý diễn tiến: ban đầu là “lấy”, kế tiếp “suy gẫm”, và sau hết là
“trồng” cho thấy quyết định không thay đỗi.
8
Giêr 17:8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước
chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn
hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.
4. Theo đuổi bề trong.
Họa vì: như Rơm rác gió thổi bay đi. c4b
Phước vì: Sanh bông trái theo thì tiết. c3,4

Hai từ đối nhau: Rơm rác và cây sanh bông trái
- “rơm rác”. Như sứ đồ Phaolô đề cập trong thư Côrinhtô “gỗ, cỏ khô,
rơm rạ”, rơm rác chỉ về những thứ thấy thì đồ sộ lớn lao nhưng
không có giá trị gì. “trấu” không có gạo ở bên trong.
- “gió th i bay đi”. chỉ về ngày đoán xét, mọi thành quả con người sẽ
được Chúa thẩm định, đều nào còn lại và đều nào bay đi. ICôr
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3:13
thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường
công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá
nào, lửa sẽ chỉ ra.
Người công bình chú ý từ bên trong, rồi kết quả tự nhiên ra bên ngoài.

Trước nhất là cây, kế là bông trái và sau nữa là lá, sau cùng mới là
việc làm. Bạn chú ý đều gì ưu tiên trong đời mình?
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IICôr 4:16
Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư
nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
4
IPhi 3:4 nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức
là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần…

-“cây” chỉ về đời sống, có rễ ăn sâu vào đất thấm nhuần nước. Người
ở trong Chúa và Chúa ở trong người. Tâm khảm người có một sự nối
kết với Chúa là mạch nước sống. Đời sống Cơ đốc nhân thiếu Lời
Chúa như cây thiếu nước.
-“bông trái” là kết quả các vị ngọt của trái Đức Thánh linh.
-“theo thì tit”, sự kiên định dù nắng hay mưa đều kết quả. Nhìn cây
biết mùa nào. Cơ Đốc nhân như bảng báo hiệu cho thế giới.
-“lá” vẻ tươi tốt bên ngoài. Sự đẹp đẽ cần nhưng sau hết.
- “Mi s người làm đều sẽ thạnh vượng” + Sự thấm nhuần Lời Chúa
dẫn đến việc làm đẹp lòng Chúa và đương nhiên là được thạnh
vượng. + Sự thạnh vượng theo con mắt của Đức Chúa Trời, có nghĩa
là dẫn đến ích lợi thuộc linh. Sự giàu có trong mối tương giao với
Đức Chúa Trời mới chính là sự thạnh vượng thật.
Câu nầy đọc lại: “Mọi công việc của người công bình sẽ tập trung
vào sự giàu có vĩnh hằng”.
5. Trọn lòng trong Chúa.
Họa vì: Không được vào hội của người công bình. c5b
Phước vì: Đức Giêhôva biết đường người công bình. c6a
c1. Có hội kẻ không công bình: Kẻ dữ, tội nhân, người nhạo báng.
c5. Có hội người công bình: Vui vẻ - Suy gẫm Lời Chúa, như cây trồng
gần dòng nước.
Có 2 con đường: -“Chúa biết: “ đường người công bình” “đường kẻ ác”,
biết đường dẫn đến đâu. “Có một con đường con đường…”.
- “hội người công bình”.

Lần đầu tiên Kinh thánh dùng chữ nầy, đồng
nghĩa với chữ Hội thánh trong Tân ước.
Lúc sống không đi trong đường công bình, thì lúc chung kết cuộc
đời làm sao có trong hội của người công bình được.
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Rôm 4:24
nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình
cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta,
sống lại từ trong kẻ chết,
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Thi 37:18
Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn,
Và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời.

