TRONG ĐẤNG CHRIST
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ICôrinhtô 15:22
Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy,
trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,

Có 2 điều khó hiểu trong câu KT nầy:
- “trong Ađam” – “trong Đấng Christ”.
- Có những Lẽ thật không nghe một lần mà hiểu được.
- Lẽ thật được ghi trong KT là lẽ thật được ban cho hãy học biết.
- Hãy nghe và giữ trong trí đến một lúc được nghe thêm một sự
soi sáng khác sẽ nhận ra rỏ điều đã được nghe.
I. “TRONG A-ĐAM”
1. Hỏi: Chúng ta ở trong Ađam khi nào?
Trong Ađam không phải là một từ ngữ mà chúng ta có ở trong Ađam.
– Lúc chưa sinh ra.
9
He 7:9 Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó,
10
chính mình người cũng bởi Áp-ra-ham mà đóng một phần mười; vì lúc
Mên-chi-xê-đéc đi đón tiên tổ, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ.

(Ápraham – Ysác - Giacốp – 12 con trong đó Lêvi con thứ 3 Lêa).
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Thi 139:16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.

Chúa biết chúng ta “trước khi chưa có”. trước lúc chưa có nghĩa
là khoảng thời gian có, khoảng thời gian chưa có và Ngài biết
chúng ta trước đó nữa.
- Sự dựng nên trực tiếp và chuyển tiếp.
“Giêhôva ĐCT hà sinh khí vào lỗ mũi”

Ađam, tức là Ngài truyền
nhân loại vào trong tổ phụ. Lúc đó chúng ta có rồi. Ađam được
Đức Chúa Trời dựng nên “trực tiếp”, chúng ta được Đức Chúa
Trời dựng nên “chuyển tiếp” nghĩa là chúng ta đã có trong Ađam.
Thí dụ (1): Sa 1:11 11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây
cỏ; (Sự dựng nên trực tiếp) cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo
loại mà có hột giống trong mình trên đất; (Sự dựng nên chuyển tiếp) thì
có như vậy.

Thí dụ (2): 21 Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn..(Sự dựng nên
trực tiếp)….
Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh
sản, thêm nhiều,. (Sự dựng nên chuyển tiếp).
Thí dụ (3): Sa 1:27, 28 27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như
hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;
Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. (Sự dựng nên trực tiếp).
28
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh
sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; (Sự dựng nên chuyển tiếp).
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Gie 1:4 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo
nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi;
- Vì ở trong nên có chung một hậu quả.

Bằng chứng chúng ta có ở trong Ađam là ngày nay con người
giống Ađam về hành động phạm tội (có xu hướng về những điều
Đức Chúa Trời cấm), và cũng biểu hiện các hành động giống như
Ađdam sau khi phạm tội ( sự tìm cách khỏa lấp- lẫn tránh – khi bị
phát hiện thì đỗ lỗi)
Như vậy khi Ađam ăn trái cấm chúng ta cũng đồng một hành
động với tổ phụ mình dù chưa được sinh ra. Do đó khi vừa mới
sinh ra là chúng ta cũng nhận hậu quả tội lỗi từ tổ tông truyền lại.
ICo 15:22
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Như trong A-đam mọi người đều chết,…

II. “TRONG ĐẤNG CHRIST”
Ở trong Ađam thừa hưởng thế nào,
Ở trong Đấng Christ thừa hưởng thể ấy.
ICo 15:22
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Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy,
trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,

Ở trong Đấng Christ cũng không phải là từ ngữ mà những gì Đấng
Christ có thì cũng hiện ở trong kẻ thuộc về Ngài. Hành động đối
với tội lỗi, và các hành động thuộc tính của Đấng Christ cũng biểu
lộ cho những ai ở trong Đấng Christ.
2. Hỏi: Chúng ta ở trong Đấng Christ khi nào?
Có 2 thời điểm: - Trong ý định, và - Trong tiếp nhận.
1. Trong Ý định.

Trong ý định đã có từ trước khi người được sinh ra.

4

Eph 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ,
5
đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.
bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên
con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài,
16

Gi 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và
lập các ngươi,
31

Mat 24:31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm
lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối
phương trời nầy cho đến tận phương kia.

- Nói xa hơn, trước khi chúng ta chưa có - chúng ta đã có ở trong
Ngài rồi, vì chính chúng ta là một phần sự sống của Ngài.
3. Hỏi: Sự định trước có nghĩa gì?
+ Ý nghĩa Sự định trước:
- Không có nghĩa là định cho ai được cứu, cho ai phải bị hư mất.
- Song định trước có nghĩa do sự biết trước của Ngài mà lựa
chọn.
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Eph 1:11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế
nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của
Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán,. (đúng với sự biết trước).
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IIPhi 3:9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia
tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn
cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

Bởi đó Ngài mở rộng sự kêu gọi đến những kẻ mà Ngài biết rằng
họ không được cứu.
30

Lu 7:30
Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu
Giăng làm phép báp-têm, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình.
46

Cong 13:46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng:
Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhứt cho các ngươi;
nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận
sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.
8

Cong 19:9 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách
dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ
9
các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin,
gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà
nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ranu.
2. Trong Tiếp nhận.

Và, những kẻ được cứu cũng phải mở lòng tiếp nhận mới được
cứu.
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- Và lập kế hoạch để đem họ đến sự cứu rỗi và dự phần vào việc
của Ngài.
Giống như người thợ bạc biết vật nầy là vàng- bạc - đồng, phải
làm nên vật dụng gì là tốt nhất. Đức Chúa Trời do sự biết trước
về mỗi một con người nên Ngài có kế hoạch để họ trở nên tốt
nhất.

Eph 2:8,10 Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được
cứu,….
10
vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa
Jêsus Christ.

Tin không phải chỉ tin có Đức Chúa Trời.
Tin đây có nghĩa Tin Ngài là ai và đã làm gì.
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Cong 15:7 Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-e-rơ đứng dậy nói cùng
chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời
đã chọn tôi trong các anh em, để cho người ngoại được nghe tin lành
bởi miệng tôi và tin theo.

4. Hỏi: Người ngoài định trước có được nghe Tin lành không?
- Câu trả lời là họ có được cơ hội nghe Tin lành.
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ITi 2:4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

Thực hành Niềm tin:
- Tạ ơn Chúa vì trong những người được chọn có mình.
- Tìm kiếm ý muốn Chúa để hoàn thành lế hoạch Ngài cho đời mình.
- Tin cây Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh - giữa mọi con người,
không làm thay đỗi ý định Chúa sẽ hoàn thành cho mình.

Nhờ đó chúng ta vững vàng.
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ITês 3:3 hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi
những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã
định trước cho chúng ta.

Con người và hoàn cảnh để thành hình chương trình của Chúa.

