NĂM MỚI - MỤC TIÊU

TĂNG TRƯỞNG NGƯỜI MỚI (1&2)
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Mathiơ 3:16,17. Cg. Côlôse 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.

Năm mới ai nấy hy vọng sẽ có gì đỗi mới, nhất là những gì trong
năm cũ đã xấu, chiến tranh, bệnh tật, suy thoái kinh tế. Nhưng theo
lời Chúa ai làm cho thế giới nầy thay đỗi. Chúa phán: “Các ngươi là
muối của đất, song nếu mất mặn đi sẽ lấy giống cho làm cho mặn lại”
Muối giữ cho thức ăn không bị hư đi. Đức Chúa Trời qua Hội
thánh, trong đó mỗi cá nhân con cái Chúa giữ cho thế giới khỏi suy
thoái đạo đức, thuộc linh. Hội thánh không thể qua thế giới mà
được phước, trái lại thế giới được phước qua Hội thánh, chuyển
phước từ Đức Chúa Trời là nguồn phước đến.
Đừng mong thay đỗi thế giới,

hay thay đỗi người khác, mà hãy đỗi
mới chính mình, thì mọi việc khác sẽ tốt đẹp.

Câu chuyện: Vua hãy mang giày bằng da cừu chứ không thể lót đường
bằng da thú.
- Mục tiêu. “tăng trưởng ngưòi mới”. - Cần

có mục tiêu rỏ ràng.

têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được
từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.
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Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một
người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước
Đức Chúa Trời. Nước một phương diện cũng chỉ về sự ăn năn của Lễ

Báp têm, và Thánh Linh.
+ Nền tảng người mới qua báp têm của Chúa Giêxu.

Thánh Linh – tiếng từ trời.
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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.
- Người cũ là người trước khi tin Chúa, Người mới là người sau khi tin

Chúa. Người mới thuộc linh không diễn ra một lần nên được gọi là
“người đang đỗi ra mới”. Người mới năm nay mới điều gì?
1. NGƯỜI MỚI -TỪ BỎ MỚI.
“Vừa khi chịu báp têm rồi, Đức Chúa Giêxu ra khỏi nước”.
“Vừa khi” Đại ý tượng trưng cho sự dứt khoát - tức thì - không luyến
tiếc. Luyến tiếc là lần lữa. - Lót đã lần lữa (Sa 19:16 ). - Dân
Ysơraên đã lần lữa chiếm xứ hứa (Giôs 18:3 ). Lần lữa thiếu dứt
khoát dẫn đến thiệt hại cho Lót và dân Ysơraên ai nấy đều biết.
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+ Người mới bắt đầu từ kúc nào?
Không phải tại lúc quỳ xuống cầu nguyện tiếp nhận Chúa, mà là lúc
bước xuống dòng nước nhận Báp têm. Vì sao? Bước xuống nước là
bằng lòng chịu chết người cũ, dìm mình trong nước là bằng lòng
chịu chon quá khứ, và từ nước bước lên là bằng lòng sống người
mới cho Chúa. Ro 6:4 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-

Tại báp têm của có 2 điều Chúa phán với Nicôđem: Gi 3:5

Muốn biết người mới thể nào hãy xem Chúa Giêxu. Chúa Giêxu
chịu báp têm vì cớ chúng ta. Vì vậy, Chúa Giêxu chịu báp têm có ý
nghĩa về phương diện của Ngài, nhưng việc đó cũng có bài học
thuộc linh cho chúng ta. Chúa chịu báp têm như muốn phán với
chúng ta rằng “Đây, Ta chịu báp têm để trở nên gương mẫu cho các
ngươi sẽ chịu báp têm”.
Có 4 từng trãi thuộc linh sau báp têm. Ra khỏi nước - trời mở ra - thấy

Phi 2:7
chính Ngài đã t bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống
như loài người; - Chúa tự bỏ điều gì?

Chúa không “tự bỏ mình” theo nghĩa “người cũ” như chúng ta.
Nhưng báp têm đối với Chúa cũng có các phương diện của sự tự bỏ:
- Ngài đã bước xuống máng cỏ khi từ Đức Chúa Trời trở nên người,
- Ngài bước xuống dòng Giôđanh là mang lấy thân phận tội nhân,
- Ngài sẽ bước lên Thập tự giá là bước xuống sự chết vì chúng ta.
Chúa Giêxu bước ra khỏi nước một lần, nhưng về phương diện
thuộc linh của con người chúng ta với một số người cũng dứt khoát
một lần với tất cả quá khứ của mình, nhưng đa số sự bước ra nầy
trên một số việc xấu dứt khoát, một số việc khác chưa bỏ được,
hoặc chưa nhận ra được. Đây là điều Chúa Giêxu dạy trong bài cầu
nguyện chung “Xin tha tội chúng tôi”, và Gi 13:10 10 Đức Chúa Jêsus
đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả.
Cho nên mỗi ngày cần nhận ra thêm, và bỏ thêm điều cần bỏ.
- Áp dụng thực tế:
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Lu 9:23
Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta,
phải t bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.
Nếu có một người chịu báp têm xong, không chịu lên bờ mà lội vòng
vòng, thì chúng ta nghĩ thế nào?
Ms Huỳnh Văn Ngà, đề nghị các ứng viên báp têm sau khi dìm mình
xuống nước, đứng chung với nhau, có một người tín đồ dìm xuống nước,
ông lội luôn trên mặt nước. Không dám có áp dụng về nghĩa đen việc
nầy, nhưng ít ra cũng có ý thức xem trọng thánh lễ Báp têm.

Sự Cứu rỗi trọn vẹn từ Chúa mà đến, nhưng sự tiếp nhận bị giới hạn
vì cớ chúng ta. Đây là một Lẽ thật, nhiều người đã cầu nguyện Chúa
cất thói hư tật xấu ra khỏi đời sống mình, mà họ không nhận biết
rằng Chúa đã cúu mình rồi, chỉ lấy đức tin tiếp nhận cách dứt khoát.
> IICôr 6:17 17 Bởi vậy Chúa phán rằng:
Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó,
Đừng đá động đến đồ ô uế,
Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi:
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Ta sẽ làm Cha các ngươi,
Các ngươi làm con trai con gái ta,
Chúa Toàn năng phán như vậy.

Sáng thế ký, Chúa phán: Phải có sự sáng, sau đó là phân rẽ sáng và
tối. Chúa phân rẽ đất và nước. Sau sự phân rẽ điều gì sảyra ? Có các
vật sáng trên bầu trời. Đất có cây, nước có các loài vật sống.
Một bước xuống là từ bỏ, Chúa ban ba bước tiếp theo: Trời mở ra –
Bỏ một điều không đáng,
không giá trị gì, lại được ban ba điều gồm tóm cả một thế giới thuộc
linh. Quả thật, có một thế giới thuộc linh ở ngay bên cạnh rộng mở,
nếu không có bước một, sẽ không nhận và không có được thế giới
thuộc linh thật phước hạnh nầy.
Nếu bỏ đi: Những bản tính nào cần bỏ. Tự nhắc lòng:……
Thánh Linh ngự xuống - Tiếng phán từ trời.

2. NGƯỜI MỚI -TẦM NHÌN MỚI.
“bỗng chúc các từng trời mở ra”.
Về một phương diện thì đây là sự đáp lời của Chúa cho dân
Ysơraên, vì nhiều lần trong lịch sử dân Ysơraên, họ đã xin đều nầy.
Khi dân Ysơraên bị lưu đày Babylôn, họ đã cầu xin:
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Es 64:1,3 Ôi! Ước gì Ngài xé rách các từng trời, Ngài ngự xuống và làm
3
rúng động các núi trước mặt Ngài,… Khi Ngài đã làm những sự đáng sợ
mà chúng tôi không trông mong, thì Ngài ngự xuống, và các núi đều rúng
động trước mặt Ngài…. Chúa nhậm lời, nhưng Ngài không xé rách

từng trời ngự xuống, Ngài ngự xuống bằng thân xác con người. Và
cửa trời mở ra.
> Đồng thời cũng là bài học thuộc linh cho người mới.
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Mac 1:10
Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra,
Lu 3:21 Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài đương cầu
nguyện thì trời mở ra,

Những câu Kinh thánh trên cho thấy Chúa Giêxu sau khi chịu báp
têm Ngài lên khỏi nước, Ngài ngước mắt lên trời mà cầu nguyện.
Việc Chúa làm đầu tiên sau báp têm là hướng lên trời cao mà cầu
nguyện. Sẽ không có việc gì có thể đặt trước việc nầy.
Bài hát. Hướng lên Chúa trên trời, Con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên
Chúa rên trời, Xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, Con
quyết tin Ngài, Giữa lúc thù nghịch vây hãm, Lòng nguyền cầu ơn trên
che chở con bão bọc con.

- “bỗng chúc”. chữ nầy được dùng rất ít trong Kinh thánh, trong dêm
Chúa Giáng sinh “Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh cùng cùng
thiên sứ….” Bỗng chúc là thình lình, bất ngờ, không biết trước
được. Một lối dùng chữ của Kinh thánh rất hay, nói về thực sự trong
báp têm của Chúa Giêxu là cửa trời mở ra một cách thình lình, song
cũng nói về phương diện thuộc linh của người tin Chúa, chắc không
ai trong chúng ta được thấy cửa trời mở ra sau báp têm. Nhưng có
một thực sự, một từng trãi là sự nhận biết có một thế giới thuộc
linh, thế giới nầy được mở ra một các thình lình, không phải sự
nhận hiểu từ trong một bài giảng, hay sự nhận biết Kinh thánh, mà
là một thực tại bởi Đức Thánh Linh - tri thức thuộc linh được mở ra,
người tin Chúa biết mình trong thế giới thuộc linh ngay bên cạnh
mình, từ trước chưa biết. Đây chắc chắn một kinh nghiệm thật rất
cần thiết, nếu thiếu điều đó bạn đang sống trong thế giới tri thức,
chưa bước vào thực tại của thế giới thuộc linh.
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Côl 3:1 Vậy nếu anh em được sng li với Đấng Christ, hãy tìm các
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sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham
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mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã
chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.
Câu chuyện: Con chó và chiếc xe lửa. .

Cuộc đời quả có nhiều thứ chúng ta theo đuổi, nhưng dẫu kịp hay
không kịp chỉ có một kết cuộc “Tất cả chỉ tạm bợ - hư không - qua
đi” mà thôi. Người mới cần có tầm nhìn mới, về những gì vĩnh cữu.

