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CƠ-ĐỐC NHÂN TĂNG TRƯỞNG

Ga 5:19
Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm,
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ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen
21
ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn
uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như
tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước
Đức Chúa Trời.

ICôr 2:14-16 +3:1-8. Câu gốc. Eph 4:13
cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin
và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân,
được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.
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Đây là Mục tiêu năm mới. Thật ra là một môn học. Vì thế sẽ dành
nhiều thì giờ. Cách học tùy theo đề tài, tìm các câu Kinh thánh có
chung một chủ đề để giúp thấy rỏ hơn.
Một người nghe giảng về “con đỏ trong Đấng Christ”.
Sau đó phàn nàn với diễn giả: - Ông cho chúng tôi là con đỏ sao?
- Diễn giả đáp: Tôi không biết tình trạng anh em thế nào,
- Nhưng nếu người “biết mình là con đỏ”, thì người ấy “còn hơi đỏ”.
- Nếu con đỏ mà “không biết mình là con đỏ”, thì con đó “rất là đỏ”.
- Còn nếu “chẵng bao giờ nhận mình phải trãi qua thời kỳ con đỏ”, thì
chẵng bao giờ có thể “trở nên con cái Đức Chúa Trời”.
“Đức Chúa Trời làm cho lớn lên”. c6,7. Hai lần đề cập, nhưng chúng ta
dự phần trong sự học biết và để Chúa hành động. c5 “..bởi kẻ đó anh
em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người”. - Sự tin cậy người

được Chúa dùng đừng vượt quá sự Chúa ban trao cho họ, cũng đừng
thấp hơn mức mà Chúa giao phó. Đức Chúa Trời chuyển tiếp những
công việc của Ngài qua những con người Ngài đang đặt ở giữa Hội
thánh. Đức Chúa Trời làm cho bạn lớn lên qua người Chúa dùng.
I. GIỚI THIỆU.
Khi viết thư Côrinhtô, Sứ đồ Phaolô giới thiệu 3 hạng người:
Đây, chúng ta dùng 3 khuông giấy màu để mô tả: Khuôn màu đỏ
tương trưng cho người Thế gian, khuôn phân nữa đỏ và phân nữa
trắng tượng trưng cho người còn thuộc về xác thịt, và khuôn màu
trắng tượng trưng cho người thuộc linh.
1. Người thế gian. Là người chưa tin gọi là người thế gian. ICo 3:3
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Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng
phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?

Khuông màu đỏ, màu của thịt và máu. Người không có Đức Chúa
Trời, cuộc sống trung tâm hướng về thân xác.
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Sa 6:3
Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài
người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt;

Thay vì được Thần của Chúa điều khiển, thì bây giờ con người chỉ
còn một phuơng diện là xác và thịt điều khiển.

2. Người thuộc xác thịt là người đã tin Chúa rồi nhưng không lớn lên
trong Chúa gọi là con đỏ (c2c). 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy
đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được,
vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.

Khuông giấy hơn phân nữa màu đỏ, phần còn lại màu trắng. Phần
màu đỏ lớn hơn tượng trưng cho người xác thịt sinh ra trước, người
tin Chúa sinh ra sau, người thuộc xác thịt tức là người mới vẫn
còm bị người xác thịt điều khiển.
3. Người thiêng liêng là người tin được trưởng thành.
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Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người
thiêng liêng,
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Eph 4:13
cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và
trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm
thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

Khuông giấy hoàn toàn màu trắng, người nên bậc thanh nhân, tầm
thước vóc giạc trọn vẹn trong Đấng Christ.
II. DẤU HIỆU.
Phaolô chẵng những nói, nhưng đồng thời cũng mô tả, mục đích để
ai nấy nhận ra tình trạng của mình mà tiến lên đạt đến mức độ trưởng
thành thuộc linh.
1. Người xác thịt.

Tất cả mọi người được sinh ra từ Ađam, đều bắt đầu bằng người thế
gian.
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Eph 2:3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo
tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng
chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.
2. Người thuộc xác thịt.
3:1,2. anh em hãy còn thuộc về xác thịt.
a. “Như con đỏ trong Đấng Christ”. c1.

Phaolô gọi những người nầy là
“anh em”, nghĩa là đã tin Chúa Giêxu làm Cứu Chúa đời mình.
Nhưng thay vì lớn lên, thì họ vẫn còn là “con đỏ trong Đấng Christ” là

điều đáng buồn. Công vụ 18:11. 11 Phao-lô ở lại đó một năm sáu tháng,
dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ.

Nhận biết qua thức ăn. c2. Xem thức ăn sẽ nhận được con đỏ hay
người trưởng thành. Thức ăn của con đỏ là sữa. “Sữa” là gì?

b.
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He 5:13- 6: 13. Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình;
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vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay
dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.
“ăn sữa”. tức là mềm như nước cũng phải nhai. “đồ ăn đặc” có thể tự

nhai, nghĩa là có thể tìm lấy sự ngọt ngào cho mình trong lời Chúa.
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6:1 Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng
Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các
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việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự
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kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép,
thì chúng ta sẽ làm điều đó.

Hai điều dẫn đến trường hợp nầy: Bài giảng bồi linh nhiều hơn dạy
giáo lý, thứ hai là thính giả chọn nghe giảng hơn là học Kinh
thánh.
Nhận biết qua hành vi. c3 “ghen ghét…tranh cạnh”. Đến đoạn 6, 7,
còn nhiều việc khác nữa như gian dâm, đưa nhau ra tòa, ăn của
cúng hình tượng, …v..v.

c.
8,
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ICo 2:16
Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng
ta, thì có ý của Đấng Christ. Nghĩa là đã biết ý muốn của Chúa, và thực

hành trong mọi trường hợp.
* Không bị cuốn trôi theo thế gian, đạo lạc.
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Eph 4:14
Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa
đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi
theo chiều gió của đạo lạc,

Người thuộc linh sẽ ảnh hưởng trên thế gian, còn người xác thịt bị
thế gian ảnh hưởng. Ápraham đã để lại ảnh hưởng trên mọi người nhưng Lót bị chung quanh ảnh hưởng.
c. Người thiêng liêng tìm cách gây dựng Hội thánh. c6,7
-ICo 3:6
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Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới,

-Phaolô tiếp tục, trưởng thành góp phần trong nhà Chúa từ câu 9-15.
-Tiếp tục nói thêm từ đoạn 12 cho đến cuối sách đoạn 15.
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ICo 14:12
Ấy vậy, vì anh em nôn nả ước ao các sự ban cho thiêng
liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng Hội thánh.

Như con trưởng thành tìm cách để giúp đở cha mẹ. Người thiêng
liêng tìm các sự ban cho thiêng liêng để gây dựng Hội thánh c.
6,7,9.

Người thiêng liêng có trách nhiệm với nhau, hãy so sánh hai lời
nói sau đây. Của Ca-in và Rubên.
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Nhận biết qua suy nghĩ. c4. Người thì nhận mình là môn đồ của
Phaolô, Abôlô…..

d.
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ICo 13:11
Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con
trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về
con trẻ.

Điều quan trọng không phải vị trí, mà là hoàn thành vai trò tốt nhất.
3. Người thiêng liêng.

a. Người thiêng liêng “xử đoán mọi sự” ICo 2:15
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Nhưng người có
tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.
“xử đoán mọi sự” đây không có nghĩa phân xử người khác vì điều đó
Chúa không cho phép, mà là tự mình biết “xét điều chi vừa lòng
Chúa”, tức là biết phân biệt đúng sai, tốt hay xấu.
“không bị ai xử đoán” ai có thể chỉ về lương tâm, hoặc người khác

không chê trách được.
b. Người thiêng liêng học biết ý muốn Chúa.

Sa 4:9 Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa
rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao?
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Sa 42:37
Ru-bên thưa lại cùng cha rằng: Cha hãy giao em nơi tôi, tôi
sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con
trai tôi đi.

Trong Hội thánh có đủ 3 loại người, “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ
yêu mến ĐCT” - Nếu chỉ người thế gian thì sao? - Nếu chỉ là con
đỏ? - Nếu tất cả đều trưởng thành, thiêng liêng? Chắc cũng sẽ mất
đi nhiều cơ hội hầu việc Chúa, cũng thiếu đi cơ hội thực nghiệm 9
trái Thánh Linh. Trong Hội thánh có đủ 3 loại người, ảnh hưởng
với nhau, đều có ích lợi cho mỗi đời sống theo Chúa.
III. ĐẾN ĐÂU.
Câu hỏi. Sự tăng trưởng thuộc linh đến mức nào là tuyệt đối?
- Mục tiêu cuối cùng, hay là đích đến.

Là trở nên giống như Đức Chúa Trời.
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Gal 4:19
Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh
nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con,

