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IITimôthê 2:8-13. Câu gốc.10
Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự,
hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ,
với sự vinh hiển đời đời.

Được lại điều đã mất.
Một thiếu nữ vô ý đã làm rơi chiéc nhẫn của bạn trai tặng thay lời cầu hôn, khi cô
mở và bị rơi vào bồn cầu. Cô thông báo và xin người thợ óng đến có cách nào để
tìm lại. Người thợ óng nước trả lời chúng tôi không có cách nào. Cô đành xin lỗi
người bạn trai, có lẽ vì lý đo đó mà cô nhận lời cầu hôn.
50 năm sau khu vực của hai ông bà nầy bị ngập lụt, sau đó nước rút, một số óng
nước trong vùng bị bể, người thơ óng nước phát hiện trong đóng sình chiếc
nhẫn. Không biết của ai, và có lời thông báo. Người đánh mất chiếc nhẫn nhận
lại, cả hai ông bà ngở ngàng vui sướng, sau 50 năm thất lạc giờ đây họ đã gần
70 tuổi.

Trên là được lại những gì đã mất cách tình cờ, nhưng:
Trong Chúa người ta tưởng mất nhiều thứ,
trong nước Trời sẽ được ban lại gấp nhiều lần hơn.
II. VINH HIỂN ĐỜI ĐỜI.
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Kh 22:12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để
trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.

Được cứu giống nhau, được ban thưởng thì khác nhau.
- Tùy Tính chất chịu khổ vì Chúa sẽ có các sự vinh hiển khác nhau.

- « Chịu lấy mọi sự kiêng kỵ ». Tự mất đi cho mục đích của Ngài.
Những điều kiêng kỵ của các lực sĩ thường không phải là thức ăn
độc hại, mà vì có ảnh hưởng cho sức khoẻ.
Thí dụ: - Ớt không phải thức ăn độc, vì ca sĩ sợ ảnh hưởng giọng
hát nên kiêng giữ. -Thức khuya không phải là tội nhưng vì ngày
mai là Chúa nhật nên ngủ sớm để không bị ảnh hưởng sự thờ
phượng Chúa. - Đọc báo - xem Tivi - hát Karaoke không phải là
tội, nhưng sáng Chúa nhật thì không nên, vì làm chi phối sự yên
nghĩ tương giao với Chúa. Nôn nóng điều gì khác sau giờ thờ
phượng không ít lần đã làm buồn lòng Chúa.
*Tự mình. Theo nghĩa « ân điển của Chúa » có nghĩa là sự cứu đã
ban cho chúng ta rồi, lấy đức tin thực hiện những điều Chúa dạy,
cho dù vượt hơn khả năng của mình sẽ nhận được kết quả. Đây là
một Lẽ thật, vì có lắm người không hiểu sẽ dừng lại trong khả
năng, và cuối cùng ơn cứu không thành toàn.
Những kiêng kỵ của chiến sĩ thuộc linh không phải vì đó là tội,
nhưng làm giảm hiệu quả.
Mức độ kiêng kỵ là mức độ quyết tâm theo đuổi mục đích.
Mục đích của bản thân - Mục đích Chúa kêu gọi bạn: Điều nào
đang được xem trọng hơn ? - Yêu mình nhiều hơn là lý do khó theo
Chúa đúng nghĩa. - Càng tự bỏ mình đi nhiều chừng nào thì con
đường theo Chúa càng nhẹ nhàng hơn.

Biểu tượng là mão triều thiên.

Không phải là chiếc mão đội trên đầu, bèn là biểu tượng vinh dự.
Mão triều thiên không phải là Vương miện. Mão là dấu hiệu, triều là
nơi những người phục vụ nhà vua, thiên là trời.
Mão triều thiên là vinh dự được đồng trị với Chúa.
IITi 2:12
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lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị;

1. Mão triền thiên không hay hư nát. Yêu mục đích của Chúa kêu gọi.
25
ICo 9:25
Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự
kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng
ta chịu vậy để được mão trin thiên không hay h nát.
-« tự mình ». Có 2 ý :
*Không có sự bắt buộc, vì muốn được như vậy.
IGi 3:3. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như
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Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong
lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.

Một nhà máy đang bị hoả hoạn.
Ông chủ (tuổi khá cao) đứng khóc sướt mướt vì tiếc của.
“Bố à, sao bố khóc?” - Người con trai của ông hỏi - “Bố không nhớ là
mình đã bán nhà máy này cách đây bốn ngày rồi sao?”
Ngay lập tức, người cha nín khóc.
2. Mão triều thiên của sự sống. Chịu đựng nỗi sự thử thách.
12
Gia 1:12
Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách
rồi, thì sẽ lãnh mão triu thiên ca s sng mà Đức Chúa Trời đã hứa
cho kẻ kính mến Ngài.
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Kh 2:10
Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỉ sẽ quăng
nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các
ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết,
rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triu thiên ca s sng.

Vì tin Chúa đến mức dám trả giá bằng sự chết. Đó là đức tin thật,
tin một cách chắn chắn đến nỗi không tiếc sự sống tạm thời nầy, sẽ
được nhận vinh hiển sự sống đời đời.
Sự sống đời đời khác với vinh hiển của sự sống đời đời như sự
sống với lẽ sống. Sự sống là thời gian, lẽ sống là tính chất. Lẽ sống
làm cho sự sống ý nghĩa hơn. Khi đang sống trong đời đời tuy
giống nhau về sự tồn tại, nhưng rất khác nhau về cảm nhận. Cũng
một món ăn, nhưng đối với người chưa bao giờ biết đói sẽ khác
hơn một người biết đói. Sự sống đời đời cho người sống vì Chúa sẽ
rất khác với sự sống đời đời của người chỉ sống cho mình.

Giêxu trả giá cứu chuộc con người cho sự Công bình của chính
Đức Chúa Trời. Thế thì trong vương quốc của Ngài không hề có
một điều nào thiếu sự công bình. Thậm chí Ngài sẽ truy nguyên để
ban lại cho những người theo Ngài những gì chưa công bình khi
còn sống trên đất.

He 10:35 Vậy, chớ bỏ lòng tin quyết của mình, vì nó sẽ đem lại phần
thưởng lớn.

PHẦN ÁP DỤNG.
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3. Mão triều thiên vinh hiển. Sống vì mục đích đời đời.

Sống vì sự có mặt người khác trong nước Trời.
- Sống vì người chưa được cứu, và - Sống vì người đã được cứu.
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ITe 2:19
Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triu thiên vinh hin của
chúng tôi là gì, há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức
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Chúa Jêsus chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự
vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy.

- Bao nhiêu người được cứu và họ được cứu trong tình trạng nào
qua sự hầu việc Chúa của bạn, đó là mão triều thiên cho người hầu
việc Chúa trong nước trời. Là Mão triều cho những người góp phần
cho sự tăng trưởng thuộc linh cho người khác.
- Bạn nhận được ngày nay không quan trọng, bao nhiêu người sẽ
đứng bên cạnh bạn trong nước trời, họ đứng trong tình trạng nào?
4. Mão triều thiên của sự công bình. Mong đợi ngày Chúa tái lâm.
8
IITi 4:8 Hiện nay mão triu thiên ca s công bình đã để dành cho
ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó,
không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện
đến của Ngài.

Vì cớ giống Chúa mà ngày nay bị thiệt hại hoặc thiệt thòi, thì mão
triều thiên công bình, nghĩa là sự ban lại gấp nhiều lần hơn…
Hãy nghĩ đến điều nầy: Đức Chúa Trời là Đấng công bình, công
bình đến độ Ngài không dùng sự toàn quyền của Ngài để tha thứ tội
cho nhân loại, thà là trả giá cho dù đến mạng sống mình. Ngài trả
giá Cứu chuộc người cho ai? Cho một Đấng nào khác không ?
Không có một Đức Chúa Trời nào khác. Ngài trả cho satan?
Không! satan không có quyền gì trên Ngài để phải trả giá. Chúa
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Es 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ
vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ.
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Xa 9:12
Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn
lũy, chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai.

1. Bỏ đi sự tạm thời được lại đời đời nhiều hơn.

- Bỏ đi sự hư nát, Chúa ban lại điều không hay hư nát.
- Bỏ đi sự sống tạm thời, Chúa ban sự sống đời đời.
- Bỏ đi mục tiêu của đời, Chúa ban mục tiêu đời đời.
- Bỏ đi tạm thời, Chúa ban lại vinh hiển đời đời.
2. Có 4 tiến trình Sống tin.

- Thứ nhất: Sống Mục tiêu của Chúa hơn của bản thân.
- Thứ hai: Sống bởi Đức tin sẽ mạnh hơn thử thách .
- Thứ ba: Sống đời tạm vì mục đích đời đời.
- Thứ tư: Sống và Yêu mến sự hiện đến của Ngài.
3. Sức mạnh nào để bước đi theo Chúa?

- Có phải tình yêu thương của anh em trong Chúa.
Điều nầy cần nhưng không đủ, vì sẽ như thuỷ triều. Phaolô ghi:
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IICo 12:15 Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì
linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em
yêu tôi kém.

- Tình yêu của Chúa sẽ đi con đường của Chúa.
Chúa đã đi qua con đường nầy và đến đích. Ngày nay chúng ta
cũng đi “con đường Chúa đã đi qua”, đi bằng động lực của Chúa
và tình yêu của Chúa sẽ đi đến đích.
Một hôm, Abraham Lincoln mời một người ăn xin đến lều mình dùng
bữa. Sau khi cầu nguyện trước bữa ăn, người ăn xin bắt đầu nguyền rủa
Chúa cách thậm tệ; anh ta tuyên bố rằng: thậm chí anh ta không thể chịu
nổi khi nghe nhắc đến Danh Chúa.
Quá tức giận, Abraham tống cổ kẻ phạm thượng ấy đi.
Đến tối, khi Abraham Lincoln đang cầu nguyện, Chúa nói với ông:
“Anh chàng ấy đã nguyền rủa và sỉ vả Ta suốt 50 năm nay, nhưng ngày
nào Ta cũng ban cho anh ta lương thực để ăn. Tại sao con không thể
chịu đựng nổi anh ta trong chỉ một bữa mà thôi?”. Con chỉ mới yêu anh ta
bàng tình yêu của con.
Con Yêu người, chưa bằng Tình yêu của Ta.

