HƯỞNG ĐƯỢC VINH HIỂN CHÚA
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II Têsalônica 2: 13-17. Câu gốc.c14
Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin lành chúng tôi gọi anh em,
đặng anh em hưởng được sự vinh hiển
của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Nhân mùa kỷ niệm Thương khó và Phục sinh

của Chúa, thường
nhắc về sự Thương khó và Vinh hiển. Cũng nói đến Chúa Giêxu
được vinh hiển - và chúng ta cũng được vinh hiển với Chúa.
Đây là đề tài rất quan trọng, nếu không nói là bật nhất trong địa vị
làm con cái Đức Chúa Trời.

2. Khác vinh hiển ban cho người.
- Vinh hiển của con người được xem

như là sự tôn trọng, sự thành
công, danh tiếng, vinh dự đến từ những kết quả từ bên ngoài mang
lại cho người nhận được nó.
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Thi 8:5 Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,
Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.

Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là bản thể còn sự vinh hiển ban
cho loài người là đội cho.
+ Một vài hình ảnh soi sáng.

Có vài chổ trong Kinh thánh cần hiểu rỏ:
Thí dụ: Có chổ trong Kinh thánh ghi: chúng ta được dựng nên
“giống như hình, tượng của Đức Chúa Trời”. Chổ khác “hóa nên
cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển” IICo 3:18.
Chổ khác “giống như thân thể vinh hiển Ngài” Phi 3:21. Lại chổ
khác: “Đức Chúa Trời chẳng nhường sự vinh hiển cho một ai
khác…”. Công vụ 12:23.
Hiểu đúng điều được Chúa cho và điều không thể được là cần
thiết, sự nhầm lẫn sẽ nguy hại vô cùng.
- Trọng tâm bài học nầy là phân biệt:

- Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời
- Sự vinh hiển của Chúa Giêxu.
- Sự vinh hiển được ban cho người.
- Sau bài nầy sẽ phân biệt được: - Thế nào là giống như Chúa. - Thế
nào là được vinh hiển Chúa.
I. SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
- Vinh hiển của Đức Chúa Trời. Là một

đặc ngữ chỉ dành cho Đức
Chúa trời. Chỉ về Uy quyền đến từ những thuộc tính của Đức Chúa
Trời như Thánh Khiết - Toàn năng - Yêu thương…v..v tạo nên oai
nghiêm trong sự hiện diện của Ngài.
- Là Sự vinh hiển sự bất khả trao ban, và không thể xâm phạm.
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Es 42:8 …. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác,
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Es 48:11 … Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác.
23
Cong 12:23 … Chúa đánh vua Hê-rốt, bởi cớ chẳng nhường sự vinh
hiển cho Đức Chúa Trời; và vua bị trùng đục mà chết.

- Đức Chúa Trời là sự sáng – các ngươi là sự sáng. Có giống nhau
không? - Chúa là nguồn sáng, người theo Chúa là tia sáng
- Chúa phát sáng, chúng ta là sự phản chiếu.
- Đức Chúa Trời và loài người. Ngài dựng loài người giống như
hình và tượng của Ngài. Rỏ ràng có 3 khoảng cách: Tấm hình Bức tượng và Người thật. Con người được giống như Chúa ở Tấm
hình và Mô hình, nhưng không bao giờ giống như chính Chúa.
- Cha và hai con trai. Lu 15. Cha nói “Hết thảy của cha là của con”,
có phải là cho con tất cả, nhưng có điều không bao giờ cho là gì?
Quyền làm Cha. Trong đó bao gồm sự lãnh đạo, sự chỉ dẫn.
Cả hai con đều đã vượt mức vì sử dụng quyền của cha:
- Khi con út “tóm thâu hết và đi phương xa”. Cha chia của mình cho
hai con, nhưng có một thứ không cho là: Quyền làm cha, và con
vẫn là của cha. Con có quyền trên của cải cha cho, nhưng con vẫn
thuộc của cha. Vì vậy khi con út quyết định rời khỏi nhà cha, anh
đã vượt ra khỏi quyền của mình và đi vào quyền làm cha.
- Khi người con cả trách cha “cha chẳng hề cho tôi một con dê con”.
Câu nầy hàm ý: “Đúng ra cha làm như vầy mới phải”, con cả tự đặt
mình vào vị trí của cha, khi cho rằng làm như thế nầy sẽ đúng hơn.
Đây là trường hợp không ít lần sảy ra trong đời sống chúng ta, khi
trách Chúa: Nếu Ngài làm như vầy…sẽ tốt hơn. Nên nhớ đó là uy
quyền hay là vì vinh hiển của Ngài.
II. SỰ VINH HIỂN CỦA CHÚA GIÊXU.
a. Sự Vinh hiển Ngôi Hai.
Sự vinh hiển vốn có từ trước trong vị trí Ngôi Hai.
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Gi 17:5 Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước
khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.

Sự vinh hiển trong vị trí Ngôi Hai của Chúa Giêxu chúng ta chỉ
ngắm, mà không bao giờ được. c24 để họ ngắm xem sự vinh hiển của
Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng
thế.
b. Sự Vinh hiển Cứu Chúa.

Là sự vinh hiển được Đức Chúa Cha ban cho Chúa Giêxu sau khi
hoàn tất sự cứu chuộc loài người.
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He 2:9 Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một
chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh
hiển tôn trọng.

III. SỰ VINH HIỂN BAN CHO NGƯỜI.
Là sự vinh hiển cương vị Cứu Chúa của Chúa Giêxu.
1. Sự vinh hiển được ban cho vì mối liên hệ.

Như người vợ được chia sẻ vinh dự của chồng thể nào thì con dân
Chúa Giêxu được ví như vợ hứa của Chúa Giêxu cũng san sẻ vinh
hiển Ngài.
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Eph 5:27 đặng tỏ ra Hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn,
không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở
trước mặt Ngài.

Ngày Chúa đến thân thể chúng ta được biến hóa giống như thân
thể vinh hiển Ngài.
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Phi 3:21 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.
2. Sự vinh hiển được ban vì sự đồng công.

Như người lính được chia sẻ chiến thắng với tướng lãnh đạo.
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Ro 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức
Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu
đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.
+ Một vài hình ảnh soi sáng.

- Pharaôn và Giôsép. Một hình ảnh không toàn hảo lắm, vì
Pharaôn thường được dùng tiêu biểu cho quyền lực tối tăm. Đây
chúng ta chỉ ứng dụng phương diện sự san sẽ vinh hiển hay uy
quyền.
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Sa 41:39-43
Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui
cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ
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như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của
trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua
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mà thôi.
Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập
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ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay
mình, đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn, và đeo vòng vàng
43
vào cổ người; rồi, truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước
hô rằng: Hãy quì xuống! Ấy, Giô-sép được lập lên cầm quyền cả xứ Êdíp-tô là vậy.

- Giôsép trong cương vị nào? - một tên tù. Chúng ta khác với
Giôsép bị hàm oan, còn địa vị chúng ta là tội nhân.
- Giôsép vì sao được ban cho? – Vì cớ sự dự phần vào vương quốc
của vua. Giải nghĩa chiêm bao cứu dân khỏi nạn đói. Chúng ta
hưởng được sự vinh hiển Cứu Chúa khi dự phần vào chương trình
cứu rỗi của Ngài. Các sứ đồ chịu bắt bớ vì giảng Tin Lành, người
tín đồ chịu khổ vì Danh Chúa….sẽ được Chúa chia sẻ vinh hiền
Ngài.
- Giôsép được ban cho điều gì? c41,42
- Pharôn cho Giôsép tất cả chỉ trừ ra điều gì? – Ngôi vua. Và một
hình ảnh rất quan trọng được dân chúng tung hô, quì xuống, nhưng
nhớ một điều là khi “ngồi sau xe vua”.
Sự vinh hiển ban cho người thuộc về Chúa sẽ cứ còn trong tình
trạng người theo “ngồi sau xe” của Ngài.
Bao lâu ở trong Chúa Giêxu – bao lâu để Chúa trước mặt mình thì
bấy lâu “Hưởng được Vinh hiển Cứu Chúa Giêxu”.
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Gi 17:21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở
trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng
chính Cha đã sai Con đến.

Người tin Chúa được hiệp một với nhau đây là điều dễ hiểu. Song
lời hứa của Chúa “để cho họ cũng ở trong chúng ta” người tin
Chúa sẽ hiện hữu trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời là đều khó có thể
hiểu được. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng: Không dễ gì con
người được ở trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nhưng việc đó sẽ xảy
ra vì người tin Chúa ở trong Cứu Chúa Giêxu, Chúa Giêxu Con
Một yêu dấu ở trong Đức Chúa Trời thì chúng ta ở trong Chúa
Giêxu cũng hưởng được sự vinh hiển đó. Tất cả ơn phước dưới đất
và trên trời vì ở trong Chúa Giêxu.
(Tiếp theo kỳ tới)

