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Những sách giáo khoa trong bộ này gồm:
Uy quyền kẻ tin
Làm thế nào để tránh mất mát
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Sự cung ứng của Đức Chúa Trời
cho sự chữa lành
Nhận lãnh quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời
và thực hiện công tác chữa lành
Các Ân tứ chức vụ
Sứ đồ, Tiên tri, Nhà truyền giảng, Mục sư, Giáo sư
Phép lạ truyền giáo
Kế hoạch của Đức Chúa Trời vươn tới thế giới
Mô hình sự sống
Từ Cựu Ước
Ngợi khen và thờ phượng
Trở thành những người thờ phượng
của Đức Chúa Trời
Cầu Nguyện
Mang Thiên Đàng đến trên Đất
Nếp Sống Siêu Nhiên
Qua những ân tứ của Đức Thánh Linh
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ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
A.L. và Joyce Gill là những diễn giả, tác giả và giáo viên Thần học nổi tiếng thế giới. A.L. đã đi
truyền giáo tại hơn 50 nước trên thế giới, giảng tin lành trực tiếp cho hơn một trăm nghìn khán giả
và hàng triệu khán thính giả truyền thanh và truyền hình.
Những cuốn sách bán chạy nhất của họ đã được bán hơn hai triệu bản ở Hoa Kỳ. Tác phẩm của họ đã
được dịch sang nhiều thứ tiếng, được dùng cho các trường Kinh Thánh và các hội nghị trên toàn thế
giới.
Qua lời giảng, dạy dỗ, biên soạn trên những cuốn sách cũng như trên những cuốn băng truyền thanh
và truyền hình về chân lý cải biến cuộc sống của Chúa đã đốt cháy tấm lòng của biết bao nhiêu
người trên thế giới.
Sự vinh quang kỳ diệu của Chúa đã được biểu lộ qua những buổi ngợi khen và thờ phượng của họ
đã giúp cho các tín hữu khám phá ra phương cách để trở thành người thờ phượng thật và mật thiết
với Đức Chúa Trời. Nhiều người đã khám phá tính rõ ràng và sự chiến thắng kỳ diệu của lời Chúa qua
lời dạy về thẩm quyền của người tin.
Gia đình Gill đã đào tạo rất nhiều tín hữu trở thành những vị mục sư được Đức Chúa Trời ban cho
năng lực siêu nhiên để thể hiện sự sống siêu nhiên của Chúa qua đời sống của họ. Nhiều người
trong số họ đã kinh nghiệm được sức sống siêu nhiên trong chín ân tứ mà Đức Thánh Linh đã hứa
ban trên đời sống và chức vụ của họ.
Cả A.L. và Joyce đều đã hoàn thành văn bằng cao học thần học. Riêng A.L đã bảo vệ thành công
học vị tiến sĩ thần học tại viện Đại học khải tượng Cơ Đốc Nhân. Chức vụ của họ cơ bản dựa trên
Lời của Đức Chúa Trời, lấy Chúa Giêxu làm trung tâm, mạnh mẽ trong đức tin và nhận sự dạy dỗ từ
Đức Thánh Linh.
Tình yêu của Cha Thiên Thượng đã thể hiện trên chức vụ của họ. Công tác truyền giảng và dạy
dỗ của họ có sự xức dầu đầy quyền năng, dấu kỳ, phép lạ chữa lành kèm theo và nhiều người đã ngã
xuống dưới những làn sóng quyền năng của Đức Chúa Trời.
Nhiều người tham dự các buổi nhóm của họ đã kinh nghiệm được các dấu hiệu của sự phấn hưng bao
gồm những làn sóng cười trong Thánh Linh, khóc trong Thánh Linh và những sự biểu lộ khác của
vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời.
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ĐÔI LỜI CÙNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN
Chúa Jesus phán rằng: “Mọi sự đã được trọn!” Công tác cứu chuộc của Chúa Jesus đã hoàn tất. Nhưng
tại sao chúng ta vẫn còn thấy nhiều Cơ-đốc-nhân sống trong thất bại? Tại sao vẫn còn nhiều Cơ-đốcnhân sống trong bệnh tật? tại sao dân sự của Đức Chúa Trời vẫn sống trong sự trói buộc của các thế lực
của ma quỷ?
Ma quỷ đã lừa dối chúng ta! Suốt trong một khoảng thời gian chúng ta đã đánh mất lẽ thật về những
điều tuyệt vời đã được bao gồm trong sự cứu chuộc của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng:
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là một tạo vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự
đều trở nên mới. II Cô-rinh-tô 5:17
Sự mặc khải biến đổi đời sống trong tập tài liệu nghiên cứu về hình ảnh của tạo vật mới này sẽ giải
phóng tín hữu khỏi cảm giác mặc cảm tội lỗi, định tội, bất xứng, tự ti, thiếu mất để họ trở nên giống hình
ảnh của Đấng Christ. Sự mặc khải này sẽ phóng thích tín hữu để vui hưởng vị trí của mình, việc làm của
mình và sở hữu tất cả những gì họ được tạo nên trong hình ảnh Đấng Tạo Hóa để trở nên, để làm, và để
sở hữu.
Tài liệu nghiên cứu này sẽ bày tỏ những lẽ thật đầy quyền năng về định nghĩa tạo vật mới trong Đấng
Christ là thế nào. Đây là những lẽ thật nền tảng thuộc loại lẽ thật “bắt buộc” cho mọi tín hữu.
Bạn càng dầm thấm chính mình trong những lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời về tạo vật mới bao nhiêu thì
chính những lẽ thật ấy sẽ chuyển từ tâm trí của bạn sang tâm linh của bạn bấy nhiêu. Cuốn sách giáo
khoa này sẽ cung cấp dàn bài cho bạn để bạn sử dụng trong khi chuyển tải những lẽ thật này cho những
người khác.
Minh họa bằng chính đời sống cá nhân góp phần quan trọng trong giảng dạy. Tác giả đã bỏ bớt phần
minh họa trong cuốn sách này để giáo viên tự đưa vào những kinh nghiệm cá nhân của mình, hoặc của
những người khác mà học viên có thể liên hệ được. Nhưng phải luôn luôn nhớ rằng duy Đức Thánh
Linh là Đấng đến và dạy dỗ chúng ta hết thảy mọi điều và khi chúng ta học tập hay giảng dạy chúng ta
cần phải luôn luôn được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban năng quyền.
Tài liệu này rất thích hợp cho việc tự học hoặc học nhóm, các Trường Kinh Thánh, các Trường Chúa
Nhật, hay nhóm tư gia. Vì thế việc học viên và giáo viên cùng có tài liệu trong suốt khóa học là điều rất
quan trọng.
Những cuốn sách tốt nhất là những cuốn sách được ghi chép, được gạch dưới, được suy gẫm, và lĩnh
hội. Chúng tôi có chừa chỗ để bạn ghi chép và nhận xét. Khổ sách được thiết kế với hệ thống tham khảo
nhanh để bạn ôn tập và giúp bạn tìm lại những phần đã học. Khổ sách đặc biệt này thuận lợi cho mọi
người, một khi bạn đã học qua tài liệu này thì bạn có thể truyền đạt nội dung của nó cho người khác.
Phao-lô viết cho Ti-mô-thê:
Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung
thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. II Ti-mô-thê 2:2
Khóa học này được thiết kế như sự tham gia một khóa học Kinh Thánh thực dụng trong cấu trúc của Hệ
Thống Phát Triển Chức Vụ gọi tắt là MINDS, và là bước khởi đầu đặc biệt cho chương trình học. Khóa
học này sẽ giúp ích rất nhiều cho đời sống, chức vụ, cũng như việc giảng dạy sau này của học viên.
Những sinh viên đã học qua có thể dạy cuốn sách này rất dễ dàng.
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Bài Một

Được Tạo Dựng Trong Hình
Ảnh của Đức Chúa Trời
Giới thiệu

Tài liệu nghiên cứu về Ảnh Tượng Của Tạo Vật Mới sẽ mang đến môt sự
mặc khải đầy quyền năng về địa vị của chúng ta trong Đấng Christ – Ở
trong Đấng Christ nghĩa là gì? Tài liệu nghiên cứu này mang đến cho
chúng ta sự tự do khỏi mặc cảm tội lỗi, cảm giác định tội, cảm giác của sự
thiếu hụt, và cảm giác tự ti. Và nó sẽ phóng thích chúng ta một cách mạnh
mẽ vào trong một mặc khải biến đổi cuộc đời, một mặc khải đầy sự hào
hứng của việc hiệp làm một với Chúa Jesus Christ nghĩa là sao.
Chúng ta sẽ khám phá những gì Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta trở
nên qua công tác cứu chuộc lớn lao của Ngài. Chúng ta sẽ nhận thấy chính
mình được bày tỏ như:

¾ Được Tái Sinh
¾ Một Tâm Linh Được Tái Tạo
¾ Một Tạo Vật Mới
Sứ đồ Phao-lô đã viết những lời này:
II Cô-rinh-tô 5:17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là một tạo
vật mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Là những Cơ-đốc-nhân, chúng ta là một dòng giống mới của loài người,
một dòng giống “được tái sinh” với sự sống của Đức Chúa Trời ở bên
trong chúng ta. Chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ. Hầu hết
trong tài liệu này những cơ đốc nhân sẽ được đề cập đến như những “tạo
vật mới.”
Tài liệu nghiên cứu này sẽ mang đến một mặc khải tươi mới về việc Chúa
Jesus là ai và chúng ta là ai trong Ngài.
Với mặc khải đầy quyền năng này, chúng ta với tư cách là những kẻ tin sẽ
bắt đầu bước đi trong một chiều kích mới thật hấp dẫn của sự tự do, thẩm
quyền, sự dạn dĩ, quyền năng, và đắc thắng trong đời sống cũng như trong
chức vụ.
Chúng ta sẽ thấy chính mình dạn dĩ công bố:
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Tôi biết tôi là ai trong Chúa Jesus Christ!
Tôi là người mà Ngài nói tôi là!
Tôi có thể làm những điều Ngài nói tôi có thể là!
Tôi có những gì Ngài nói tôi có thể có!
LOÀI NGƯỜI – ĐƯỢC TẠO DỰNG TRONG HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Để hiểu được chúng ta là gì với tư cách là những tạo vật mới, chúng ta cần
phải hiểu người nam và người nữ đầu tiên được dựng nên như thế nào.
Chúng ta phải hiểu Đức Chúa Trời đã có mục đích và chương trình khi
Ngài tạo dựng con người trong chính hình ảnh của Ngài và ban cho họ
thẩm quyền tuyệt đối trên đất này:
Sáng-thế-ký 1:26-28 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm
nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá
biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và
khắp cả đất.
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.
Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh
sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy
quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành
động trên mặt đất.
Một Hình Ảnh
Chúng ta được tạo dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Với tư
cách là những tạo vật mới, chúng ta được biến đổi trở nên giống hình ảnh
của Con Ngài. Một hình ảnh là một vật giống như tạc. Theo Từ Điển
Webster’s Unabridged, từ ngữ “hình ảnh” có nghĩa là:

¾ Một vật mô phỏng hay hình tượng của một người nào đó.
¾ Bóng có thể thấy được của một vật nào đó được tạo ra do sự phản
chiếu từ một chiếc gương.

¾ Một người rất giống với một người khác; một bản phô-tô-cốp-pi; một
bản sao; hay là một chân dung.
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¾ Một hình tượng sống động.
Đức Chúa Trời tạo dựng nên A-đam y như tượng Ngài. Ngài tạo dựng nên
ông giống y như Ngài – một sự phản chiếu trên gương của Đức Chúa Trời
trong thân thể vật lý của ông, ông giống như Đức Chúa Trời trong tâm
hồn, và trong tâm linh của ông cũng giống như Ngài, là tâm linh sống
động với sự sống và hơi thở của Đức Chúa Trời.
Loài người được tạo dựng để phản chiếu hình ảnh và vinh quang của Đức
Chúa Trời trên đất này.
1 Cô-rinh-tô 11:7 Vả, đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời, thì không nên trùm đầu.
Một Hữu Thể Ba Ngôi
Đức Chúa Trời phán rằng, “Chúng Ta hãy làm nên loài người giống như
hình ảnh của Chúng Ta.” Ngài phán “Chúng Ta” bởi vì Đức Chúa Trời,
mặc dù Ngài là một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài biểu lộ trong ba thân vị
riêng biệt.

¾ Đức Cha
¾ Đức Con
¾ Đức Thánh Linh
Người nam và người nữ được tạo dựng nên trong hình ảnh Ngài cũng là
những hữu thể ba ngôi.

¾ Chúng ta là một linh.
Tâm linh chúng ta là phần ý thức về Đức Chúa Trời của chúng ta là phần
liên hệ với thế giới linh – phần bên trong chúng ta có thể có mối liên hệ và
thông công với Đức Chúa Trời.

¾ Chúng ta có một tâm hồn
Tâm hồn của chúng ta là phần liên hệ với lĩnh vực thuộc tâm trí. Nó là trí
tuệ của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, và ý chí của chúng ta. Nó cũng
chính là phần bên trong chúng ta lý luận và suy nghĩ.

¾ Chúng ta sống trong một thân thể.
Thân thể của chúng ta là phần thuộc về thể chất – ngôi nhà mà trong đó
tâm linh và tâm hồn chúng ta cư ngụ bên trong.
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Cũng như Ba Ngôi của Đức Chúa Trời là riêng biệt và khác nhau, nhưng
ba ngôi ấy là cùng một Đức Chúa Trời, cũng một thể ấy tâm linh chúng ta,
tâm hồn chúng ta và thân thể chúng ta tạo nên con người thật của chúng ta
là con người mà Đức Chúa Trời đã tạo nên để trở nên như vậy.
Sứ đồ Phao-lô đề cập đến hữu thể thật của chúng ta khi ông viết:
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23: Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến
anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm linh, linh hồn, và thân
thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!
Chúng ta cần có mặc khải về tâm linh mới được tái tạo của chúng ta, và
qua sự mặc khải đó, Đức Chúa Trời sẽ tái tạo lại tâm hồn và thân thể của
chúng ta lại một lần nữa như thiết kế ban đầu. Qua đó, chúng ta sẽ được
“thánh hóa toàn vẹn” và “giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa
Jêsus Christ chúng ta đến.”
Với Sự Sống của Đức Chúa Trời
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, bằng chính đôi tay của mình đã tạo nên
hình hài của A-đam giống hệt hình ảnh của chính Ngài và kế đến Ngài hà
hơi sống của Ngài vào trong A-đam.
Sáng-thế-ký 2:7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên
hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh
linh.
Sự sống của Đức Chúa Trời còn có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là tồn tại. Sự
sống ấy là nguồn của mọi sự sống.

¾ Sự sống Zoe
Có hai từ trong tiếng Hy-lạp được dùng để nói về “sự sống” trong Tân
Ước. “Psuche” nghĩa là sự sống tự nhiên hay sự sống của con người.
“Zoe” nghĩa là sự sống và bổn tánh của chính Đức Chúa Trời. Đó là sự
sống Zoe, sự sống và bổn tánh của Đức Chúa Trời, đã được chuyển tải vào
bên trong mỗi tín hữu được tái sinh.
Thật tuyệt làm sao – chúng ta sống động với sự sống và bổn tánh của
chính Đức Chúa Trời! Khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ đánh mất sự sống
Zoe của Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta được tái sinh, tâm linh chúng
ta được làm cho sống động với sự sống của Đức Chúa Trời.
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Duy sự sống của Đức Chúa Trời mới có khả năng sáng tạo. Trong sự sáng
tạo con người, bụi đất trở nên sống động vì nó được Đức Chúa Trời hà sự
sống của Ngài vào.
Giăng 1:3,4 Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus
rằng: Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bịnh. Đức Chúa Jêsus vừa
nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh này không đến chết đâu, nhưng vì
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó
được sáng danh.

¾ Với sự sáng của Đức Chúa Trời
Sự sống của Đức Chúa Trời là sự sáng; và sự sáng này, hay là vinh quang
chói lọa, trở thành sự sáng của Adam va Eva trước khi họ phạm tội.
IGiăng 1:5 Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và
truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài
chẳng có sự tối tăm đâu.
Rất có khả năng trước sự sa ngã, A-đam và Ê-va được mặc lấy chính sự
sáng này từ Đức Chúa Trời – vinh quang chói lọa của Ngài.
Với sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời
Chúng ta biết rằng thân thể của A-đam và Ê-va mang lấy sức khỏe trọn
vẹn, quyền năng trọn vẹn và sức lực trọn vẹn vì những phần này thuộc về
sự sống của Đức Chúa Trời.
Hơi sống của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua máu của họ đến từng tế bào
mang đến cho họ sức khỏe trọn vẹn và sự sống đời đời. A-đam và Ê-va
được tạo dựng để sống đời đời. Họ không thể nào chết được miễn là họ có
sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong họ.
Tâm hồn của A-đam và Ê-va (tâm trí, ý chí và tình cảm) giống y hệt Đức
Chúa Trời về bổn tánh. Tâm hồn của họ có sự sống của Đức Chúa Trời
bên trong, và tâm trí, ý chí, tình cảm của họ hiệp nhất với Đức Chúa Trời.
Tâm linh của họ trọn vẹn – hiệp một với Đức Chúa Trời.
Được ban cho quyền quản trị
Điều đầu tiên Đức Chúa Trời nói về A-đam và Ê-va sau khi tạo dựng nên
họ là, (đặng để họ quản trị)
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Sáng thế ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên
loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển,
loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả
đất
Đức Chúa Trời ban cho A-đam và Ê-va uy quyền và quyền quản trị tuyệt
đối để cai trị trên đất này. Đức Chúa Trời chỉ giữ lại uy quyền và quyền
quản trị để cai trị trên toàn cõi vũ trụ ngoại trừ trái đất. Ở đây Ngài đã ban
uy quyền đó cho tạo vật mới của Ngài là những kẻ Ngài đã tạo dựng nên
giống như chính Ngài.
Với quyền năng sáng tạo
Như quyền năng của Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ, A-đam và Ê-va được ban cho
quyền năng để tưởng tượng, để tin cậy và để sáng tạo.
Vì ý chí của họ hiệp nhất với Đức Chúa Trời, nên không cần phải sợ sự sống
mang tính chất sáng tạo của Đức Chúa Trời ở bên trong họ bị sử dụng sai mục
đích.Tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời trên trái đất này đều trọn vẹn và đầy
đủ và chúng được lệnh phải nhân cấp những thứ đã được dựng nên 1 cách trọn
vẹn.
Sáng thế ký 1:28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng:
Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng,
hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành
động trên mặt đất.
Có mối thông công với Đức Chúa Trời
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên A-đam và Ê-va, họ đã có mối thông công trọn
vẹn với Ngài. Ngài phán với họ mặt đối mặt. Họ có thể dạn dĩ đến cùng Ngài. Họ
không có cảm giác mặt cảm tội lỗi, cảm giác bị định tội hay cảm giác tự ti. Họ có
một mối liên hệ tuyệt hảo với Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự tin tưởng của mình đối với A-đam khi Ngài mang
những con thú đến để ông đặt tên cho chúng.
Sáng thế ký 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng,
các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên
chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành
tên riêng cho nó
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Ý chí tự do
Đức Chúa Trời đã ban cho A-đam và Ê-va một sự lựa chọn – ý chí tự do.
Họ không được tạo dựng giống như các rô bốt là những vật không có khả
năng lựa chọn việc đứng về Đức Chúa Trời hay chống lại Ngài. Họ có khả
năng để lựa chọn để vâng lời hoặc không vâng lời.
Sự lựa chọn này nhắm vào những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời liên quan
đến một loài cây đặc biệt trong vườn Ê đen
TỘI LỖI BƯỚC VÀO – SỰ MẤT MÁT CỦA CON NGƯỜI
Kinh Thánh cho biết rằng A-đam và Ê-va chọn không vâng lời Đức Chúa
Trời.
Sáng-thế-ký 3:6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp
mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần
mình, chồng cũng ăn nữa.
Bởi cớ tội lỗi, toàn nhân loại phải chịu đựng một sự mất mát ghê gớm.
Mất Mối Thông Công
Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết và công chính toàn hảo của Ngài
không thể nào thông công với A-đam và Ê-va được nữa. Tội lỗi của họ trở
thành một rào cản giữa họ và Đức Chúa Trời. Mặc cảm tội lỗi và cảm giác
bị định tội đã khiến họ phải lẫn trốn khỏi Đức Chúa Trời.
Sáng-thế-ký 3:8 Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi
ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt
Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
Họ đã đánh mất tài sản lớn lao nhất của mình, mối liên hệ và thông công
toàn hảo với Đức Chúa Trời.
Mất Sự Sống Của Đức Chúa Trời
Khi A-đam và Ê-va ăn trái cấm, họ chết về mặt tâm linh. Họ không còn sự
sống của Đức Chúa Trời bên trong họ.
Rô-ma 5:12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian,
lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi
người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
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Tâm linh của họ chết. Tâm linh của họ trở nên tê liệt. Hơi sống của tâm
linh của Đức Chúa Trời, là hơi sống mà Ngài đã hà vào A-đam, giờ đây
không còn nữa.
Mất Vinh Quang của Đức Chúa Trời
Vinh quang của Đức Chúa Trời là thứ che phủ trên A-đam và Ê-va bổng
nhiên biến mất.
Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời.
Bỗng nhiên họ nhận rằng họ bị lõa lồ.
Sáng-thế-ký 3:7a Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa
lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.
Mất Nhận Thức Thuộc Linh
Khi A-đam và Ê-va chết thuộc linh, tâm hồn của họ cũng không còn sống
với Đức Chúa Trời. Tư tưởng của họ không còn là tư tưởng của Đức Chúa
Trời. Nguồn của sự nhận thức của họ chuyển từ tâm linh, là cái bây giờ đã
chết rồi, sang những gì họ có thể cảm nhận được qua thân thể tự nhiên của
họ.
Họ bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực tự nhiên qua năm giác quan của họ.
Thực tế và chân lý trở thành những gì họ có thể thấy, nghe, ngưởi, ném,
hoặc rờ chạm.
Mất Sức Khỏe Hoàn Hảo
Thân thể của A-đam và Ê-va không còn sự sống của Đức Chúa Trời tuôn
tràn qua tỉnh mạch của họ. Giờ đây họ phải lệ thuộc vào bệnh tật, đau yếu,
và tình tạng lão hóa. Ngay giây phút họ phạm tội, họ bắt đầu già đi và chết
dần về thể lý.
Đánh Mất Uy Quyền
A-đam và Ê-va đánh mất uy quyền và quyền quản trị của họ trên đất. Họ
trao dâng uy quyền ấy cho Sa-tan. Giờ đây họ đang sống trong vương
quốc của hắn, lệ thuộc vào kẻ đã đến để “cướp, giết và hủy diệt” một cách
vô vọng.
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Trở Nên Chai Lỳ
Một tâm trí chai lỳ, và tâm trí của một tín hữu không được đổi mới bởi Lời
của Đức Chúa Trời, thường đầy những ác tưởng.
Châm ngôn 6:16, 17, 18 Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét và bảy điều
Ngài lấy làm gớm ghiếc: Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ
huyết vô tội; Lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự
dữ…
Họ chứa đầy những điều Chúa ghét:

¾ Kiêu ngạo
¾ Lưỡi dối trá
¾ Đổ huyết vô tội
¾ Lòng toan những ác tưởng
¾ Vội vàng chạy đến sự dữ
Sứ đồ Phao-lô cũng mô tả về kẻ không tin kính và kẻ bất chính.
Rô-ma 1:18-22 Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra
nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công chính của
những người dùng sự không công chính mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều
chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức
Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài
mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì
từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét
công việc của Ngài.
Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời,
mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài
nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy
những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên
dại.
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LỜI HỨA VỀ ĐẤNG CỨU CHUỘC
Lời hứa đầu tiên
A-đam và Ê-va đang đứng trong vườn Ê-đen:

¾ Bị tước đoạt mối liên hệ và thông công với Đức Chúa Trời một cách vô
vọng.

¾ Bị tước đoạt hết uy quyền
¾ Bị tước đoạt sự khôn ngoan và sức khỏe trọn vẹn.
Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời phán với sa tan, Ngài đã hứa về sự phục hồi
của nhân loại thông qua công tác thay thế của một Đấng Cứu Chuộc là
Đấng sẽ trở nên dòng giống của người nữ.
Sáng thế ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng
dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn
mầy sẽ cắn gót chân người
Qua dòng dõi của Ap-ra-ham
Lời hứa về Đấng Cứu Chuộc được nhắc lại khi Đức Chúa Trời phán rằng
mọi dân thế gian sẽ nhờ Ap-ra-ham mà được phước.
Sáng thế ký 18:18 Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và
cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được
phước.
Đức Chúa Trời lặp lại giao ước lời hứa với Y-sác và Gia cốp.Ngài hứa
rằng mọi dân tộc cũng sẻ được phước qua dòng dõi họ. Một Đấng Cứu
Chuộc sẽ đến.
Qua Dòng Dõi Đa-vít
Đức Chúa Trời cũng lập một lời hứa giao ước với Đa-vít liên quan đến
dòng dõi của ông. Đây cũng là một sự xác nhận về sự đến của Đấng Cứu
Chuộc, Jesus Christ.
Thi thiên 89:34-36 Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời
đã ra khỏi môi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng
sẽ không hề nói dối với Đa-vít: Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và
ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta.
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Được Tiên Tri bởi Đấng tiên tri Ê-sai
Ê-sai nói tiên tri về sự đến của Đấng Cứu Chuộc.
Ê-sai 9:6-7 Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không
thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền
vững, và lập lên trong sự chánh trực công chính, từ nay cho đến đời
đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!
Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-raên.
Đấng Thay Thế của Chúng Ta
Tội lỗi và sự chết là hậu quả của sự phản nghịch của A-đam và Ê-va. Chỉ
duy sự đến của A-đam cuối cùng với tư cách là Đấng Thay Thế của chúng
ta, thì chúng ta mới có thể được giải cứu khỏi những hình phạt này. Ê-sai
53 cho chúng ta một bức tranh tuyệt vời về sự đến của Đấng Cứu Chuộc.
Ê-sai 53:4-5 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự
buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức
Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội
lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa
phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta
được lành bịnh.
Qua công tác cứu chuộc thay thế của Đấng Mê-si sẽ đến, tất cả mọi sự mà
A-đam và Ê-va đánh mất trong sự sa ngã sẽ được phục hồi lại.Một lần nữa
nhân loại có thể trở thành tất cả những gì mà họ được tạo nên để trở thành.
Tạo vật mới sẽ hồi sinh!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tại saoA-đam và Ê-va lại có quá nhiều tính cách giống như Đức Chúa Trời khi họ được dựng nên?

2. A-đam và Ê-va có cái gì bên trong họ khiến họ khác xa so với những động vật khác mà Đức Chúa
Trời đã tạo nên?

3. Hãy liệt kê một số điều mà con người đã đánh mất trong sự sa ngã và sẽ được phục hồi trong tạo vật
mới?
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Bài Hai

Chúng Ta Mang Hình Ảnh của Đức Cha
Giới Thiệu

Để hiểu về hình ảnh tạo vật mới của chúng ta, chúng ta cần phải có sự mặc
khải về Đức Chúa Cha là ai. Vì chúng ta được tạo dựng nên trong hình
ảnh Ngài nên, nên chúng ta không thể nào hiểu được chúng ta được tạo
nên để trở nên như thế nào cho đến khi chúng ta có sự mặc khải về hình
ảnh của Đức Chúa Cha.
Sứ đồ Phao-lô ký thuật lại rằng, khi chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang
Chúa, chúng ta sẽ được biến hóa để trở nên giống như hình ảnh Ngài. Sự
mặc khải mang đến sự biến hóa.
2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh
hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một hình ảnh Ngài, từ
vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn xem vinh quang của Đức Chúa Cha.
Chúng ta sẽ khước từ những hình ảnh sai trật mà chúng ta có thể có về
Đức Chúa Cha. Chúng ta sẽ cho phép Đức Thánh Linh, bởi sự mặc khải
của Lời Đức Chúa Trời, bày tỏ cho chúng ta hình ảnh thật của Cha Thiên
Thượng đầy tình yêu thương của chúng ta.

Ba Sự Vận Hành của Đức Thánh Linh
¾ Phong Trào Jesus People

Trong phong trào Jesus people, nhiều người nhận được một mặc khải tươi
mới và bước vào một mối liên hệ mật thiết và mối thông công mật thiết
với thân vị của Chúa Jesus.
¾ Sự Phục Hưng Ân Tứ

Trong Sự Phục Hưng Ân Tứ, nhiều người nhận được một mặc khải tươi
mới và bước vào một mối liên hệ mật thiết và mối thông công mật thiết
với thân vị của Đức Thánh Linh. Khi dân sự Chúa được Thánh Linh dẫn
dắt, họ bỏ qua một bên những cuốn thánh ca cổ và khám phá niềm vui của
sự bước vào những biểu lộ mang tính chất kinh thánh của việc ngợi khen
Chúa Jesus.
Đa-vít đã mô tả điều này cho chúng ta khi ông viết,
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Thi thiên 100:4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà
vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
¾ Hiểu Biết Đức Chúa Cha

Trong sự vận hành hiện tại của Đức Chúa Trời trước khi Chúa Jesus tái
lâm chúng ta sắp bước vào một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha.
Chúng ta sắp sửa trở thành những người thờ phượng của Ngài.
Chúng ta đã ca hát, giơ tay lên, vỗ tay, hoan ca, nhảy múa trước mặt Chúa
ở ngoài hành lang. Tuy nhiên, hiện nay có một sự khao khát mãnh liệt để
bước vào sự hiện diện của Cha trong nơi Chí Thánh – bước vào phía trong
bức màn.
Chúng ta không còn thỏa mãn với việc đứng ở hành lang. Chúng ta mong
mỏi tìm kiếm mặt Cha, chăm nhìn mắt Ngài, để cảm nhận vòng tay ôm ấp
của Ngài, và trở nên thân mật với Ngài trong sự thờ phượng.
Giăng 4:23 Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ
phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là
những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần,
nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Đức Chúa Cha đang tìm kiếm những người thờ phượng thật là những
người dành thời gian thờ phượng Ngài trong tâm linh và trong lẽ thật, là
những người sẽ bước vào Nơi Chí Thánh.
CHA PHẦN XÁC CHÚNG TA
Hình ảnh về Cha thiên thượng của chúng ta thường được hình thành bởi
những cá tính của người cha phần xác. Mối liên hệ với cha phần xác ảnh
hưởng đến mối liên hệ với Cha phần hồn.
Quá bận rộn
Nhiều người Cha quá bận rộn không có thời gian dành cho các con của họ
khi chúng đang ở độ tuổi trưởng thành. Điều này có thể giải thích với
nhiều lý do hợp lý, nhưng chính điều này đã để lại cảm giác rằng, “Đức
Chúa Trời quá bận nên không có thời gian dành cho tôi.”
Thi Thành Kỷ Luật Cứng Nhắc
Một số bậc làm cha đã cư xử rất hà khắc với các con của mình bằng cách
thi hành kỷ luật một cách cứng nhắc không chút tình thương. Những người
trẻ này thường cảm thấy Cha phần hồn của họ cũng đang nhìn xuống
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chúng với cái nhìn cứng nhắc và chê bai trên khuôn mặt Ngài như thể là
Ngài có một cái dùi cui trong tay Ngài chờ sẵn ai sai phạm để Ngài gõ.
Thiếu Tình Thương
Nhiều người trẻ đã lớn lên trong những gia đình thiếu tình thương và thiếu
sự chú ý của cha chúng. Cho dù chúng có cố gắng đến đâu đi nữa thì
dường như chúng cũng không thể nào nhận được sự bằng lòng hay sự
khen tặng của cha chúng.
Đối với những điều này, hình ảnh về Cha phần hồn là sự chê bai và thờ ơ
với nhu cầu của chúng. Chúng nghĩ rằng Đức Chúa Trời chả quan tâm gì
đến những gì chúng đạt được và Ngài không thực sự yêu chúng.
Nghèo Thiếu
Một số khác lớn lên trong những gia đình mà bố của chúng không thể,
hoặc không có thu nhập thỏa đáng để hổ trợ gia đình những nhu cầu cơ
bản. Chúng lớn lên trong sự nghèo thiếu.
Những người này thường có một “hình ảnh nghèo nàn” về Đức Chúa Trời.
Họ gặp khó khăn trong việc tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi nhu
cầu của đời sống họ.
Lạm Dụng
Nhiều trẻ em đã bị cha phần xác của mình lạm dụng. Một số bị lạm dụng
về mặt tình cảm, số khác bị lạm dụng về mặt thân thể, và một số khác chịu
những tồn thương vì bị lạm dụng tình dục.
Điều này ngăn trở việc chúng có thể hoàn toàn tin cậy nơi Cha Thiên
Thượng hay tiếp nhận tình yêu lớn lao của Ngài. Chúng cảm thấy mặc
cảm trước mặt Ngài hay giận dữ với Ngài, và chúng không thể nào hoàn
toàn tin cậy nơi Ngài.
CHA THIÊN THƯỢNG CỦA CHÚNG TA
Tình Yêu Thương
Bất kể những tổn thương, những khước từ, hay những lạm dụng mà cha
phần xác của chúng ta đã gây ra cho chúng ta, chúng ta phải tha thứ cho
họ và nhận lãnh sự chửa lành từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hiểu
biết, nhận lãnh, và vui hưởng tình yêu tràn ngập của Cha Thiên Thượng.
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1 Giăng 3:1a Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu
thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa
Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.
Sứ đồ Phao-lô ký thuật lại rằng không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình
yêu của Đức Chúa Cha.
Rô-ma 8: 38 ,39 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ,
các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay
là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu
thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa
Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.
Đức Chúa Cha Vui Mừng Vì Cớ Chúng Ta
Thay vì sự lạnh lùng, thiếu quan tâm của cha phần xác của chúng ta.
Chúng ta có một người Cha Thiên Thượng quá yêu chúng ta đến nỗi Ngài
vui mừng ca hát vì cớ chúng ta.
Tiên tri Sô-phô-ni đã mô tả về Ngài như sau:
Sô-phô-ni 3:17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là
Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ
ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài
sẽ ca hát mừng rỡ.
Từ ngữ Hê-bơ-rơ mà tiên tri Sô-phô-ni dùng để mô tả sự vui mừng có
nguyên nghĩa là “nhảy lên”. Đức Chúa Trời quá khoái lạc nơi chúng ta là
con cái Ngài, Ngài nhảy lên nhảy xuống, ca múa biểu lộ một trạng thái vui
mừng và thích thú tột đỉnh.
Thật là một sự khác biệt về hình ảnh của Cha thiên thượng! Đức Chúa
Trời không quá bận rộn đến nỗi quên mất chúng ta. Ngài không lạnh lùng,
áp dụng kỷ luật một cách không thương tiếc. Ngài không thích thú gì trong
việc hình phạt chúng ta. Ngài vui mừng ca hát vì cớ chúng ta. Ngài đang
nhảy lên nhảy xuống trong sự vui mừng vì cớ chúng ta!
Những Tấm Lòng Hướng Về Cha
Ngày hôm nay, cũng như trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đang sử
các đấng tiên tri để làm cho lòng của con cái trở lại cùng cha.
Ma-la-chi 4:5-6a Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi
trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm
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cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta
đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này.
Đức Chúa Trời đang làm cho lòng của các con trai, con giái trở lại cùng
cha phần xác của chúng và lòng của các con trai con gái của Đức Chúa
Trời trở lại cùng Cha Thiên Thượng của chúng.
BA SỰ NGĂN TRỞ MỐI THÔNG CÔNG
Tội lỗi
A-đam và Ê-va có một mối thông công trọn vẹn với Đức Chúa
Trời mãi cho đến giây phút họ phạm tội. Một Đức Chúa Trời thánh
khiết và công chính không thể thông công với tội lỗi.
Ngay giây phút của sự cứu rỗi, tội lỗi của chúng ta được tha thứ và
cất đi. Mối liên hệ và thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời
bắt đầu. Thậm chí nếu chúng ta phạm tội, thì mối quan hệ của
chúng ta với Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục, nhưng mối thông công
của chúng ta với Ngài bị gãy đổ. Mối thông công này chỉ có thể
được phục hồi khi chúng ta xưng nhận tội lỗi của chúng ta với
Ngài.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành
tín công chính để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta
sạch mọi điều gian ác.
Sự Khước Từ
Nhiều người đã bị cha trên đất này của họ khước từ. Họ có thể là
kết quả của một bào thai ngoài kế hoạch hay là một bào thai không
mong muốn. Có lẽ cha của họ muốn một đứa con khác giới, họ
không thể đo lường được những mong đợi của cha họ.
Bất kể là một người trải qua sự khước từ thật sự hay chỉ là cảm giác không
có cơ sở về sự khước từ, những vết thương lớn về tình cảm đã để lại trên
đời sống của người ấy.
Những người này cũng cảm thấy rằng Cha Thiên Thượng cũng khước từ
họ. Họ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận tình yêu và sự chấp nhận của
Ngài. Dường như luôn luôn có điều gì đó ngăn trở họ đến với mối liên hệ
mật thiết mang tính cá nhân giữa họ với Cha Thiên Thượng và trở nên một
người thờ phượng thật của Ngài.

22 | T r a n g

Một người có cảm giác của sự khước từ trong đời sống họ phải tha thứ cho
những ai đã khước từ họ và tiếp nhận quyền năng chữa lành của Đức Chúa
Trời trên linh hồn họ.
Sự Sợ Hãi
Sợ hãi khi đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha đã ngăn trở biết bao
người trở thành những người thờ phượng thật của Ngài. Tuy nhiên, thay vì
sợ hãi, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Linh của sự làm con nuôi và
bởi đó chúng ta có thể đến cùng Ngài và gọi Ngài là “Abba Cha.’
Rô-ma 8:15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi
mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự
làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!
“Abba” là một sự biểu lộ lòng yêu mến, của một mối quan hệ gần
gũi mang tính cá nhân với Cha chúng ta. Từ này có thể dịch là “Cha yêu.”
2 Cô-rinh-tô 6:18 Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta.
Chỉ bởi tình yêu tràn ngập dành cho chúng ta mà Cha Thiên Thượng nhận
chúng ta làm con Ngài.
1 Giăng 3:1a Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu
thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa
Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài.
Hiểu biết về tình yêu lạ lùng của Chúa dành cho chúng ta cất bỏ mọi sự sợ
hãi.
Đavít, Tấm Gương của Chúng Ta
Đa-vít là người của lòng Đức Chúa Trời. Ông khao khát được thân mật
với Cha Thiên Thượng trong sự thờ phượng.
Thi Thiên 27:4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm
điều
ấy!
Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem
sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.
Đa-vít khao khát được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi một
ngày trong cuộc đời ông. Ông khao khát được bước vào sự hiện diện của
Đức Chúa Cha và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài.
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¾ Dâng Lời Ngợi Khen và Thờ Phượng

Thi Thiên 27:6a Tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng,
và ca tụng Đức Giê-hô-va.
Đa-vít biết cách để ca hát và nhảy múa trước mặt Chúa trong “hành lang.”
Tuy nhiên, ông còn khao khát nhiều hơn thế nữa. Ông khao khát được
bước vào trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Cha và để tìm kiếm mặt
Ngài.
Thi thiên 27:8 Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì
lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài.
¾ Sợ bị Chúa khước từ

Mặt dù Đa-vít khao khát rất nhiều để thờ phượng Cha, nhưng khi ông bắt
đầu bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Cha trong sự thờ phượng mật
thiết, bất thình lình ông lui ra vì sợ bị Ngài khước từ.
Thi thiên 27:9 Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin chớ ẩn mặt
Chúa với tôi, Chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi
trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi.
¾ Sự Khước Từ của Cha phần xác

Đa-vít đã trải qua sự khước từ của cha mình khi ông còn thơ ấu, và bây
giờ cùng một nỗi sợ bị khước từ ấy ngăn trở ông bước vào trong sự hiện
diện của Cha Thiên Thượng.
Khi Đa-vít còn là một thiếu niên, tiên tri Sa-mu-ên đến Bết-lê-hem để xức
dầu cho vị vua tiếp theo. Cha của Đa-vít đã tụ họp tất cả các con của ông
lại và hy vọng rằng một trong số các con của ông sẽ được xức dầu làm
vua. Đa-vít không được mời đến trước mặt Sa-mu-ên vào cái ngày quan
trọng ấy.
Đây có thể là thời điểm mà Đa-vít cảm thấy cậu bị cha phần xác khước từ
nặng nề nhất. Chính điều này đã tạo ra một nỗi sợ hãi trong lòng Đa-vít
đến nỗi ông nghĩ rằng Cha Thiên Thượng cũng sẽ khước từ ông.
Ông càng khao khát bước vào sự hiện diện của Cha thiên thượng, để tìm
kiếm mặt Ngài, để chăm xem vẻ đẹp của Ngài, và ngay giây phút ông
bước vào sự thờ phượng sâu lắng, thì nỗi sợ bị bước từ lại càng tóm lấy
linh hồn ông.
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¾ Tự Do Khỏi Sự Khước Từ

Đa-vít nhận thấy rằng ông đã bị bố mẹ mình khước từ. Ông hiểu
được vấn đề này, và sau đó ông đã đưa ra một lời công bố mạnh
mẽ chống lại cảm giác bị khước từ ấy.
Thi thiên 27:10 Khi cha mẹ bỏ tôi đi, Thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp
nhận tôi.
Và chính lúc ấy, Đa-vít đã dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Đức
Chúa Trời. Ông chăm nhìn mặt Chúa và cảm nhận được tình yêu
và sự chấp nhận của Đức Chúa Cha tuôn tràn qua tâm linh ông.
JESUS BÀY TỎ CHA NGÀI
Một trong những mục đích chính của Chúa Jesus khi Ngài còn ở trên đất
là bày tỏ cho thế giới về Cha Ngài. Khi chức vụ trên đất của Chúa Jesus
sắp đến hồi kết thúc, ngay trước lúc Ngài bị bắt, bị xét xử, và bị đóng
đinh, Chúa Jesus đã nhắc đến Cha Ngài hơn 50 lần trong sách phúc âm
Giăng, từ chương 14 đến xuyên suốt chương 17.
Ngài lặp đi lặp lại với các môn đồ Ngài rằng, “Ta muốn các con biết về
Cha Ta!”
“Biết Ta- Biết Cha”
Nếu chúng ta biết Chúa Jesus, chúng ta biết về Đức Chúa Cha. Chúng ta
càng dành thời gian để biết về Chúa Jesus qua các sách Phúc Âm bao
nhiêu, thì chúng ta sẽ càng hiểu biết về Đức Chúa Cha bấy nhiêu.
Giăng 14:17 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây
giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.
Trong các sách phúc âm, chúng ta thấy tình yêu và lòng thương xót của
Chúa Jesus khi Ngài tiếp tục ra đi và đụng chạm vào dân sự, đáp ứng nhu
cầu của họ, chữa lành thân thể họ, phục hồi linh hồn họ. Đây là một sự thể
hiện tình yêu của Chúa Cha.
Giăng 14:9b Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha.
Tình Yêu của Đức Chúa Cha
Khi Chúa Jesus bồng ẳm các con trẻ, Ngài bày tỏ tình yêu của Chúa Cha
cho chúng.
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Ma-thi-ơ 19:14 Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến
cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống
như con trẻ ấy.
Thật là một bức tranh tuyệt vời về tình yêu lớn lao mà Chúa Cha dành cho
chúng ta để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn và ôm lấy chúng ta trong vòng
tay của Ngài.
Trong khi Chúa Jesus thi hành chức vụ với những người xung quanh Ngài,
Ngài bày tỏ tình yêu của Chúa Cha cho họ.
Giăng 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng
giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người
và ở trong người.
Thật là một mặc khải đầy quyền năng. Hãy công bố lớn tiếng:
Cha Thiêng Thượng của tôi yêu tôi! Ngài muốn đến với Chúa Jesus và
sống với tôi. Cha của tôi muốn mang nhà Ngài đến với tôi!
¾ Sự ban cho của Chúa Cha

Chúa Jesus nói rằng chúng ta có thể dạn dĩ cầu xin Cha chu cấp cho chúng
ta.
Giăng 16:23 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các
ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các
ngươi.
Chúng ta xin trong danh Chúa Jesus vì Chúa Cha yêu Chúa Jesus và duy
chỉ ban cho vì Ngài. Chúng ta xin trong danh Chúa Jesus bởi vì qua sự hy
sinh của Chúa Jesus mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Cha được
phục hồi.
¾ Nhà Cha

Chúa Jesus bảo chúng ta về nhà của Cha Ngài. Ngài phán rằng Ngài sẽ đi
và chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trong nhà của Cha Ngài.
Giăng 14:2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã
nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.
Trong tương lai, chúng ta sẽ sống trong nhà Cha. Đó là nơi cả gia
đình cùng chung sống. Chúng ta phải có một mối liên hệ mật thiết
với Cha Thiên Thượng.
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Ta Sẽ Nói Rõ Ràng Cho Các Con
Chúa Jesus muốn cho chúng ta biết rõ ràng về Cha Ngài.
Giăng 16:25 Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ
đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng
khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi.
Đây là một vài lần trong số 50 lần mà Chúa Jesus nhắc đến Cha Ngài
trong 4 đoạn Kinh Thánh. Chúa Jesus bộc lộ khao khát mãnh liệt của Ngài
rằng mỗi chúng ta sẽ bước vào một mối quan hệ với Đức Chúa Cha.
NGƯỜI CON TRAI HOANG ĐÀNG
Thông thường thì câu chuyện về người con trai hoang đàng được dùng
trong các bài giảng truyền giảng như một lời kêu gọi ăn năn hay phục hồi
mối quan hệ. Chúng ta hiểu rằng chúng ta có thể về cùng Cha cho dẫu
chúng ta đã chìm sâu cớ nào.
Trong sự phản nghịch, người con trai hoang đàng đã bỏ nhà và tiêu phí cả
gia tài của mình trong một lối sống hoang dã. Rồi khi cơn đói kém khủng
khiếp đến, anh ta kết thúc trong nghề chăn heo và mong ước được ăn
những vỏ đậu của heo.
Người Con Trai
Nhiều người trong chúng ta có thể giống với người con trai này. Chúng ta
đã cảm thấy hoặc có lẽ đang cảm thấy xa lạ với Cha Thiên Thượng, sợ bị
khước từ, hay đầy cảm giác không xứng đáng, hối tiếc, và mặc cảm.
Lu-ca 15:17-20a Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết
bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói!
Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội
với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi
như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha
mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy
ra ôm lấy cổ mà hôn.
Anh ta nói: “Tôi không xứng đáng.” Người trai trẻ này, cũng giống như
nhiều tín hữu ngày nay, cảm thấy mình không xứng đáng. Anh ta có một
hình ảnh bất xứng về chính mình. Nhưng cho dù mang trong mình hình
ảnh ấy, cậu vẫn trở về nhà.
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Người Cha
Câu chuyện ngụ ngôn này là một sự mặc khải tuyệt vời về Cha Thiên
Thượng của chúng ta.
Đức Chúa Trời không phải là Đấng có khuynh hướng phán xét.
Yêu Chúng Ta! Ngài không cay nghiệt.
Ngài không chờ các con trai con gái Ngài đến xin lỗi Ngài.
Chúa Jesus nói người Cha này làm gì?
Lu-ca 15:20b Rồi nó đứng dậy, trở về với cha mình. Nhưng khi nó còn
ở đàng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, liền chạy ra
ôm cổ nó mà hôn.
Thay vì Người Cha quay mặt Ngài khỏi chúng ta trong sự khước từ. Ngài
chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Ngài muốn choàng tay trên chúng ta và
hôn chúng ta như một sự thổ lộ tình yêu lớn lao và tràn ngập của Ngài.
Câu 21 Người con thưa: ‘Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha,
không đáng gọi là con của cha nữa.’
Thậm chí Người Cha cũng chẳng nói gì đến những việc cậu con trai này
đã làm, hay những gì cậu vừa nói.
Câu 22-24 Nhưng cha nó bảo các đầy tớ: ‘Hãy mau mau đem áo dài
đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân. Cũng
hãy bắt con bò tơ mập làm thịt để ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà
nay sống lại, đã mất mà tìm lại được.’ Vậy họ bắt đầu ăn mừng.
Hình ảnh Người Con
Người cha biết rằng mình cần thay đổi sự tự nhận thức của con trai mình.
Ông ta mặc áo choàng cho con. Ông đeo nhẫn vào tay cậu, và mang dày
mới vào chân cậu.
Một khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa chúng ta, Cha Thiên
Thượng nhìn nhận chúng ta như con trai con gái của Ngài. Ngài mặc cho
chúng ta áo choàng công chính của Ngài. Ngài đeo nhẫn uy quyền của
Ngài vào ngón tay chúng ta.
Ngài tuyên phán trong yêu thương rằng, “Ta thật sự mong muốn chúng
biết chúng là ai trong Jesus Christ. Chúng là một với Con Ta! Chúng ta là
sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus.”
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Sứ đồ Phao-lô viết về điều này như sau:
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng
vốn chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa
Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.
Hình Ảnh Tạo Vật Mới của Chúng Ta
Khi chúng ta cho phép Chúa Jesus bày tỏ Cha Ngài cho chúng ta, tất cả
những hình ảnh méo mó hay giới hạn mà chúng ta từng có về Cha Thiên
Thượng của chúng ta sẽ thay đổi.
Giống như Đa-vít chúng ta sẽ chăm xem vẻ đẹp của Chúa. Chúng ta sẽ tìm
kiếm mặt Ngài. Chúng ta sẽ trở thành những người thờ phượng Ngài.
Chúng ta sẽ cảm nhận được sự chấp nhận của Ngài trên chúng ta. Khi
chúng ta chăm nhìn vinh quang Ngài, hình ảnh của chúng ta về Chúa Cha
sẽ thay đổi, đồng thời hình ảnh củ của chúng ta cũng sẽ thay đổi thành
hình ảnh của một tạo vật mới.
Nhiều người đã tìm cầu tay Chúa thay vì mặt Chúa. Họ đã dành nhiều thời
gian trong việc đến cùng Đức Chúa Trời để xin Ngài cung ứng các nhu
cầu.
Được Biến Đổi
¾ Nhờ Tìm Kiếm Mặt Chúa

Để được biến đổi trở nên giống hình ảnh Chúa, chúng ta cần phải đến với
Đức Chúa Trời trong sự tìm kiếm mặt Ngài và chăm xem vinh quang
Ngài.
2 Cô-rinh-tô 3:18 Và tất cả chúng ta, với mặt trần không bị màn che,
đều phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh
Ngài từ vinh quang này đến vinh quang khác nhờ Chúa là Thánh
Linh.
Tác giả Thi thiên cũng biểu lộ cùng một tâm trạng như sứ đồ Phao-lô:
Thi thiên 17:15 Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công
chính, Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.
¾ Nhờ Thờ Phượng Cha

Chúng ta không được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Chúa khi chúng
ta chăm nhìn chính mình và mong chờ sự biến đổi xảy ra trong đời sống
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chúng ta. Chúng ta được thay đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài khi
chúng ta dành thời gian với Cha trong sự thờ phượng mật thiết vì cớ Ngài
là ai.
Khi chúng ta liên tục dành thời gian để tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta sẽ
“thức tỉnh” để thấy rằng mặt mình phản chiếu vinh quang Ngài. Chúng ta,
giống như Môi-se khi ông xuống núi Sinai, nơi ông dành thời gian ở riêng
với Đức Chúa Trời, sẽ tỏa ra hào quang của Đức Chúa Trời.
Lu-ca viết,
Lu-ca 11:36 (Tynale Living Bible) Nếu con đầy dẫy sự sáng bên trong,
không có chỗ cho sự tối tăm cư ngụ, thì mặt con cũng sẽ chiếu sáng,
như thể có ánh sáng lớn chiếu trên con.
Lại một lần nữa, chúng ta sẽ trở nên kiểu con người mà Đức Chúa Trời
muốn họ trở nên, “Chúng ta hãy tạo nên loài người như Hình Ta.”
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hình ảnh về Cha Thiên Thượng bị ảnh hưởng như thế nào bởi những trải nghiệm thời thơ ấu của
chúng ta?

2. Làm thế nào để hình ảnh của Cha thiên thượng trong chúng ta thay đổi để phù hợp với hình ảnh thật
của Ngài được bày tỏ trong Lời Đức Chúa Trời?

3. Theo 2 Cô-rinh-tô 3:18, làm thế nào chúng ta được biến đổi trở nên giống ảnh tưởng của Chúa?
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Bài Ba

Chúng Ta Mang Hình Ảnh của Đức Con.
CON ĐỨC CHÚA TRỜI
Để có sự mặc khải về việc chúng ta là ai với tư cách là những tạo vật mới,
chúng ta cần có mặc khải về hình ảnh Con Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô ký thuật lại rằng chúng ta được Đức Chúa Trời tiền định,
quyết định, hay lập nên để trở nên giống như hình ảnh của Con Đức Chúa
Trời.
Rô-ma 8:29a Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định
sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm
Con cả ở giữa nhiều anh em.
Khi chúng ta trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, chúng ta sẽ bắt đầu
hoàn thành tiềm năng của chúng ta và sống như những tạo vật mới. Chúng
ta biết rằng Chúa Jesus là một với Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh, và
những thuộc tánh họ có thì chúng ta cũng có.
Là Đức Chúa Trời
Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết bốn điều quan trọng về Con Đức Chúa
Trời.
¾ Ngài luôn luôn tồn tại
¾ Ngài là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.
¾ Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài
¾ Ngài trở nên xác thịt và ở giữa vòng chúng ta.

Giăng 1:1-3, 14 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi
Ngài. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của
Con một đến từ nơi Cha.
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Tạo Dựng Nên A-đam và Ê-va
Giăng nói rõ ràng rằng Đức Con đã tạo nên mọi vật. Ngài đã tạo dựng nên
A-đam và Ê-va.
Sáng-thế-ký 1:27 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.
Ngài cứu chuộc con người để con người được tái tạo, để con người trở nên
giống hình ảnh của Đấng đã tạo nên A-đam và Ê-va trong chính hình ảnh
Ngài.
CON NGƯỜI
Từ Bỏ Những Đặc Quyền như Đức Chúa Trời Có
Chúa Jesus được một trinh nữ sinh ra trên đất này như một con người.
Ngài vẫn là Đức Chúa Trời nhưng Ngài từ bỏ những đặc quyền như Đức
Chúa Trời và đến trên đất này như một con người. Ngài thật sự là con loài
người, nhưng không mất bổn tánh Thần Thượng của Ngài.
Phi-líp 2:5-8 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài
vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với
Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy
hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một
người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên
cây thập tự.
Thật quan trọng để chúng ta rằng Chúa Jesus đã bỏ qua một bên những
đặc quyền của Ngài với tư cách là Đức Chúa Trời. Ngài tự làm cho mình
trở nên giống như một con người. Tất cả những điều Chúa Jesus làm trong
khi Ngài sống và thi hành chức vụ trên đất Ngài đều làm như một con
người chứ không phải Đức Chúa Trời.
Quan Niệm Sai Lầm
Nếu chúng nghĩ rằng khi Chúa Jesus còn ở trên đất này, Ngài vận hành
quyền năng như Đức Chúa Trời, chúng ta không thể hiểu được làm thế
nào chúng ta có thể trở nên giống như hình ảnh Ngài.
Vâng, chúng ta có thể nói, “Chúa Jesus có thể chữa lành người bệnh, đuổi
các quỷ, và truyền cho biển cả phải yên lặng. Nói cho cùng thì Ngài là
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Con Đức Chúa Trời. Ngài toàn năng nên làm gì mà chả được! Điều đó có
liên hệ gì đến chúng ta?”
Làm thế nào mà Chúa Jesus có thể trở nên một tấm gương hay một khuôn
mẫu cho đời sống chúng ta nếu Ngài thực hiện mọi việc như Đức Chúa
Trời? Nếu Chúa Jesus sống và thi hành chức vụ trong lĩnh vực siêu nhiên,
thì chúng ta có cớ để từ chối và cho rằng chúng ta chỉ là con người.
“Hy vọng duy nhất mà chúng ta có,” có lẽ chúng ta sẽ lý luận rằng, “cầu
nguyện để sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời đến để giải cứu
chúng ta khỏi những tranh chiến, những bệnh tật, hay những nan đề về tài
chính.”
Nếu chúng ta hình dung Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất này - bỏ qua
một bên những đặc quyền của Ngài với tư cách là Đức Chúa Trời – Ngài
đến như một con người trong thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho con
loài người – thì chúng ta có thể thấy chính mình làm được những điều mà
Chúa Jesus đã làm.
Uy Quyền Trên Đất
Chúa Jesus phán,
Giăng 5:24,25 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta
mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán
xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Quả thật, quả thật, ta nói
cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe
tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.
Ai nghe tiếng Con Đức Chúa Trời sẽ sống.
Và Chúa Jesus tiếp tục nói,
Giăng 5: 26, 27 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã
ban cho Con có sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành
sự phán xét cho Con, vì là Con người.
Chúng ta thấy rõ ràng từ phân đoạn Kinh Thánh này là thẩm quyền mà
Chúa Jesus sống và thi hành chức vụ khi Ngài còn ở trên đất không phải là
thẩm quyền của Ngài với tư cách là Con Đức Chúa Trời. Thẩm quyền đó
là thẩm quyền với tư cách là Con người có.
Chúa Jesus là hình mẫu đạt tiêu chuẩn duy nhất cho chúng ta. Là những
tạo vật mới trong Chúa Jesus, thẩm quyền mà Đức Chúa Trời ban cho
chúng ta trên đất đã được phục hồi. Chúng ta phải vận hành cùng một
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thẩm quyền mà Chúa Jesus, Con Người đã làm. Khi chúng ta nhận lãnh
báp-têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta có thể vận hành trong cùng một
thẩm quyền mà Chúa Jesus đã vận hành sau khi Đức Thánh Linh giáng
trên Ngài.
Bấy giờ, khi chúng ta đọc Phúc Âm Giăng, chúng ta thấy Chúa Jesus thật
sự là tấm gương là khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta có thể vận hành
trong cùng một thẩm quyền và quyền năng mà Chúa Jesus đã vận hành
trên đất. Con người, với tư cách là những tạo vật mới, có thể sống trong
cùng một thẩm quyền mà họ vốn được tạo nên để sống theo đó như Đức
Chúa Trời phán, “Đặng để họ quản trị [có thẩm quyền]”
Là A-đam cuối cùng
Chúa Jesus đến với tư cách là A-đam cuối cùng.
1 Cô-rinh-tô 15: 45 ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam
đã nên linh hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.
Mọi sự A-đam được tạo dựng để trở nên – Chúa Jesus trở nên. Đức Chúa
Trời phán, “Đặng để họ quản trị [có thẩm quyền]” – Chúa Jesus nắm
quyền hành trên ma quỷ, trên mọi vật sống, và trên các thể chất. Ngài
bước đi trong thẩm quyền.
Ma-thi-ơ 7:28,29 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy
xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ
không giống các thầy thông giáo.
¾ Chia Sẽ Nhân Tính với Chúng ta

Chúa Jesus chia sẽ nhân tính với chúng ta trong phương diện thân xác và
máu huyết.
Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính
Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình
mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ.
¾ Trải Qua Những Cám Dỗ

Ngài cũng trải qua những cám dỗ như chúng ta:
Hê-bơ-rơ 4:15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có
thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử
thách [cám dỗ] trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm
tội.
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Dù Ngài trải qua những cám dỗ như con người gặp phải, nhưng Ngài sống
một đời sống không hề phạm tội như A-đam và Ê-va được tạo nên để sống
một đời sống như thế.
¾ Công Việc của Ngài – Công Việc của Chúng Ta

Chúa Jesus đến để trở nên và để làm tất cả những gì con người được tạo
dựng để trở nên và để làm. Ngài bỏ qua một bên những đặc quyền của
Ngài như Đức Chúa Trời có để sống và thi hành chức vụ như một con
người trên đất này.
Giăng 14:12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta,
cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng
Cha.
Chúa Jesus sẽ không nói, “kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại
cũng làm việc lớn hơn nữa,” nếu điều này là bất khả thi.
¾ Quyền Năng của Ngài và Quyền Năng của Chúng Ta

Mọi công tác đầy quyền năng và chức vụ của Chúa Jesus được thực hiện
trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
Lu-ca 3:22a Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên
Ngài;
Kinh Thánh không nói đến các phép lạ của Chúa Jesus cho đến khi Đức
Thánh Linh đến trên Ngài lúc Ngài chịu báp têm. Đây là khởi điểm của
chức vụ Chúa Jesus trên đất.
Chúa Jesus nói Ngài được xức dầu bởi Đức Thánh Linh để giảng Tin
Lành, chữa lành kẻ bệnh, và đuổi các quỷ.
Lu-ca 4:18-19 Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta
đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị
cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn
ra năm lành của Chúa.
Khi Chúa Jesus chuẩn bị thăng thiên, Ngài phán về sự đến của Chúa
Thánh Linh, và Ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho những người
theo Ngài quyền năng.
Công vụ 1:8a Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì
các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng.
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Chúng ta có cùng một quyền năng mà chính Chúa Jesus đã sử dụng để thi
hành chức vụ khi Ngài còn ở trên đất.
Lu-ca dùng cùng một từ, “quyền năng” và “Đức Thánh Linh” khi ông viết
về cuộc đời Chúa Jesus.
Công vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở
Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ
qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ
ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Chúa Jesus đến
¾ Để Bày Tỏ Đức Chúa Cha

Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời là hình ảnh xác thực nhất về Đức Chúa
Cha.
Chúa Jesus nói:
Giăng 10:30 Ta với Cha là một.
Ngài cũng phán,
Giăng 14:6,7 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật,
và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các
ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã
thấy Ngài.
Tác giả Hê-bơ-rơ nói rằng Chúa Jesus là sự biểu lộ hình ảnh của Đức
Chúa Trời.
Hê-bơ-rơ 1:3a Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và
hình bóng của bổn thể Ngài.
Phao-lô viết rằng Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy
được.
Cô-lô-se 1:15 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không
thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.
Chúa Jesus là con đầu là hình ảnh của Đức Chúa Cha trên cả mọi tạo vật.
Chúng ta được sinh lại để trở nên giống như hình ảnh của Ngài là những
tạo vật mới.
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¾ Để Làm Theo Ý Cha

Khi Chúa Jesus đến trên đất này, Ngài -đầu phục ý muốn Cha. Khi Ngài
bước đi trên đất, Ngài làm theo ý muốn Cha.
Giăng 6:38 Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta,
nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.
¾ Để Phá Hủy Công Việc của Ma Quỷ

Hễ nơi nào Chúa Jesus thi hành chức vụ, Ngài phá hủy công việc của ma
quỷ ở đó. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng đây là một trong những lý
do chính Ngài đến trên đất này.
I Giăng 3:8b Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc
của ma quỉ.
CHÚA JESUS – ĐẤNG THAY THẾ CỦA CHÚNG TA
Hình Phạt của Tội Lỗi
Hậu quả tội lỗi của A-đam và Ê-va để lại sự phân cách với Đức Chuá Trời
thánh khiết Đấng không thể cùng chung sống với tội lỗi. Ngài không thể
quyết định vì tình yêu thương mà lờ đi tội lỗi, vì Ngài cũng là Đấng tuyệt
đối công chính. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính không thể dung
túng cho tội lỗi.
Ngài phán rằng:
Sáng-thế-ký 2:17b …nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ
hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
A-đam và Ê-va đánh mất mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Thần
Đức Chúa Trời bên trong họ không thể ở lại cùng họ khi họ phạm tội. Ađam và Ê-va không thể để lại cho con cái họ cái mà họ không còn sở hữu
nữa. Bản tánh của Đức Chúa Trời bên trong họ nay đã mất, và bản tánh tội
lỗi đã thế chỗ. Bản tánh tội lỗi của A-đam đã di truyền lại cho dòng dõi
ông.
1 Cô-rinh-tô 15:22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng
một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại.
Bổn tánh tội lỗi di truyền lại từ thế hệ này đến thế hệ khác qua hạt giống
của người cha. Vì ai trên đất này cũng đều có cha, sứ đồ Phao-lô viết,
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Rô-ma 3:23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của
Đức Chúa Trời.
Hình phạt cho tội lỗi là sự chết thuộc linh, và để lại hậu quả là sự chết về
thể xác.
Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của
Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa
chúng ta.
Rô-ma 5:12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian,
lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi
người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.
Sự Giáng Sinh của Chúa Jesus
Chúa Jesus đến thế gian này, được hoài thai bởi Thánh Linh và được sinh
ra bởi một người nữ đồng trinh, Ngài đến để trở thành Đấng Thay Thế của
chúng ta.
Ma-thi-ơ 1:20b Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa
hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giôsép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà
người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.
Ma-thi-ơ 1:23 Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con
trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là:
Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Kế Hoạch Yêu Thương của Đức Chúa Trời
Tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thật quá sự hiểu biết!
Cả Phao-lô và Giăng đã viết về điều này.
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban
Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được
sự sống đời đời.
Rô-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với
chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta
chịu chết.
Kế hoạch yêu thương lớn lao nhất của Đức Chúa Trời cho nhân loại bao
gồm việc sai Con độc sanh của Ngài, Jesus, đến để sống như một con
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người trọn vẹn, và rồi Con Ngài lãnh đủ toàn bộ hình phạt cho tội lỗi của
nhân loại trên chính Ngài.
I Phi-e-rơ 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là
Đấng công chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến
cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về
phần linh hồn thì được sống.
Chúa Jesus thế chỗ cho chúng ta. Tất cả mọi hình phạt mà chúng ta đáng
phải nhận, Ngài gánh hết. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta để chúng ta có
thể nhận lãnh sự công chính của Ngài. Ngài gánh thay tội lỗi chúng ta để
chúng ta không phải mang chúng nữa.
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội
lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được
trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
Ngài mang hết bệnh tật, đau ốm, và những nỗi đau đớn của chúng ta để
chúng ta không cần phải mang nữa.
Ê-sai 53:4 (Amplified) Thật Người đã mang những nỗi đau khổ của
chúng ta – bệnh tật, đau ốm, khốn cùng, đã gánh sự buồn bực của
chúng ta và đau đớn [của sự hình phạt]; mà chúng ta lại tưởng rằng
người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta
mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi
lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
JESUS – ĐẤNG CỨU CHUỘC CỦA CHÚNG TA
Trong những sách sớm nhất của Cựu Ước, Gióp đã nói tiên tri về sự đến
của Đấng Cứu Chuộc.
Gióp 19:25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến
lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
Còn Đa-vít thì viết,
Thi thiên 19:14 Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc
tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý
Ngài!
Ê-sai viết rất nhiều về Đấng Cứu Chuộc
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Ê-sai 44:6 Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên,
là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối
cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
Chuộc Ra Khỏi Nhà Nô Lệ
Xuyên suốt Cựu Ước, một người khi lâm vào cảnh túng quẩn về tài chính
có thể bán mình hay bán gia đình mình làm nô lệ. Người này hay gia đình
anh ta có thể được tự do nếu họ được một người bà con “chuộc lại” hay
thậm chí tự họ có thể chuộc mình nếu họ có đủ tiền. Đôi khi họ được tự do
sau một số năm phục dịch, hay vì một hành động anh dũng nào mà họ đã
làm.
Kinh Thánh cho thấy rằng con người cứng đầu đang nô dịch cho tội lỗi và
Sa-tan, ông chủ của họ một cách vô vọng.
Bởi Huyết Ngài
Con người không thể được chuộc bằng bất cứ thứ hay hư nát nào – chẳng
phải bởi vàng cũng chẳng phải bởi bạc – không phải bởi bất cứ việc làm
nào họ có thể làm. Giá trả cho sự cứu chuộc của họ là huyết của Con đời
đời của Đức Chúa Trời là Đấng đã trở nên xác thịt. Đó là huyết có giá trị
vô hạn, huyết quá quyền năng đến nỗi huyết ấy đủ để tẩy sạch tội lỗi của
toàn nhân loại.
1 Phi-e-rơ 1:18-19 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc
hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ
tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường
như huyết của chiên con không lỗi không vít.
Để Được Tự Do
Từ ngữ Hy-lạp dịch từ “được chuộc” trong câu này nhấn mạnh hành động
giải phóng hay phóng thích bằng một giá chuộc. Chúng ta, vốn thuộc về
Ngài qua sự sáng tạo, nay cũng thuộc về Đấng Cứu Chuộc qua sự cứu
chuộc.
Giăng 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được
tự do.
Chúa Jesus không chỉ cứu chuộc chúng ta. Ngài giải phóng chúng ta cho
được tự do! Ngài mua chúng ta bằng chính Huyết Ngài. Chúng ta trở nên
tài sản của Ngài, và Ngài có quyền trả tự do cho chúng ta.
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Để Trở Nên Các Vua và Các Thầy Tế Lễ
Từ nguyên gốc “agorazo” được dịch là “chuộc lại” trong câu kinh thánh
sau có nghĩa là, “đi đến chợ để mua.” Chúa Jesus đã mua chúng ta từ chốn
nô lệ để làm chúng ta trở nên các vị vua và các thầy tế lễ của Ngài.
Khải Huyền 5:9, 10 Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy
quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình
mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi
tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên
nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ
trị vì trên mặt đất.
Cho Cả Cõi Đời Đời
Từ ghép “exagorazo” được dịch là “chuộc lại” trong Ga-la-ti 3:13 nghĩa là
“mua cho ra khỏi dể không bao giờ quay lại.”
Ga-la-ti 3:13a Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có
chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở
sách luật, đặng làm theo những sự ấy!
Qua công tác cứu chuộc của Đấng Christ, chúng ta được mua chuộc ra
khỏi sự nô dịch cho tội lỗi, một cách hoàn toàn và hiệu quả, để chúng ta có
niềm vững tin rằng chúng ta sẽ không phải quay lại chốn nô lệ đó nữa.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người sống thời La-ma là những
người có thể bị các ông chủ của họ bán đi bán lại trong những cuộc bán
đấu giá.
JESUS – SỰ ĐỒNG HÓA CỦA CHÚNG TA
Làm Một Với Ngài
Ngay giây phút chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa Jesus, một phép lạ xảy
ra. Thánh Linh Đức Chúa Trời làm cho chúng ta nên một với Ngài. Chúng
ta trở nên thân thể Ngài.
1 Cô-rinh-tô 12;13,17 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc
người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm
chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu
uống chung một Thánh Linh nữa. Bấy giờ anh em là thân thể Đấng
Christ, và là các chi thể khác nhau.
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Lý do mà Chúa Jesus thực thi công tác cứu chuộc của Ngài không chỉ để
một ngày nào đó chúng ta nên một với Ngài trên thiên đàng. Phi-e-rơ nói
rằng Chúa Jesus cung ứng cho chúng ta phương cách để qua đó chúng ta
có thể sống cho sự công chính.
1 Phi-e-rơ 2:22,24 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không
thấy có chút chi dối trá; …; Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể
Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống
cho sự công chính; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã
được lành bịnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ
đã trở về cùng Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình.
Trở Nên Tội lỗi vì Chúng Ta
Trong công tác cứu chuộc của Chúa Jesus trên thập tự giá, Ngài “trở nên”
tội lỗi vì chúng ta. Ngài tình nguyện gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể
Ngài trên cây gỗ.
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội
lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được
trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
Trở Nên Sự Rủa Sả Cho Chúng Ta
Chúa Jesus đã mang trên chính Ngài sự rủa sả mà sự ấy đáng lý ra phải
giáng trên con người vì cớ tội lỗi.
Ga-la-ti 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật
pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, - vì có lời chép: Đáng rủa
thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
Cất Đi Tội Lỗi của Chúng Ta
Tại thập tự giá, Chúa Jesus trở thành “Chiên Con của Đức Chúa Trời
Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” Ngài quăng mọi tội lỗi của chúng ta đi thật xa
tận sâu thẳm của lòng đất để Đức Chúa Trời mãi mãi không bao giờ nhớ
đến tội lỗi của chúng ta nữa.
Giăng 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình,
thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi
thế gian đi.
Thi thiên 88:3, 6, 7
Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu gần âm phủ.
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Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu, Tại chốn tối tăm trong vực
thẳm.
Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi,Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm
tôi cực nhọc.
Chúng ta trở nên một với Ngài trong sự chết của Ngài.
Rô-ma 6:6 Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên
thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và
chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.
Được Làm Cho Sống Lại
Sau khi quăng xa tội lỗi chúng ta đến vực sâu, Ngài sống lại khải hoàn,
đắc thắng sự chết, hỏa ngục và mồ mã. Ngài trở nên “trái đầu mùa của
những kẻ ngủ.”
Cô-lô-se 1:18 Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội
thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu
cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Ngài được Thánh Linh “làm cho sống lại.”
1 Phi-e-rơ 3:18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là
Đấng công chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến
cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về
phần linh hồn thì được sống.
Khi Chúa Jesus được làm cho sống lại, chúng ta cùng sống lại với Ngài.
Ê-phê-sô 2:5-6 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm
cho chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân sủng mà anh em
được cứu - và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong
các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời khiến Chúa Jesus sống lại, Ngài được
phục hồi lại sự đầy trọn về sự sống và bổn tánh của Đức Chúa Trời. Một
lần nữa Ngài được xưng công chính.
Rô-ma 3:26 Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là sự công
chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa
Giê-xu.
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Trở Thành Sự Công Chính của Chúng Ta
Ngay khi được cứu, chúng ta được ban cho sự công chính của Chúa Jesus.
Chúng ta trở nên công chính như Chúa Jesus là công chính vậy.
Phao-lô viết,
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội
lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được
trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
Vả, chúng ta đã được xưng công chính nên hãy “sống cho sự công chính.”
Phi-e-rơ viết,
1 Phi-e-rơ 2:24a Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên
cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự
công chính;
Là những tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus, chúng ta không còn là
những tội nhân nữa. Chúng ta đã được xưng công chính!
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người
dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Chúng ta không cần phải sống dưới mặc cảm tội lỗi và sự định tội. Chúng
ta đã được xưng công chính!
Chúng ta không nên có ý thức tội lỗi. Chúng ta nên luôn có ý thức về sự
công chính.
Chúng ta không nên để Sa-tan dìm chúng ta xuống và đánh bại chúng ta.
Chúng ta biết rằng “chúng ta là sự công chính của Đức Chúa Trời trong
Chúa Jesus.” Chúng ta được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi và sự định tội.
Rô-ma 8:1 Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu sẽ
không bị kết tội nữa, là những kẻ không bước theo xác thịt nhưng
bước theo Thánh Linh.
Chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ! Tâm linh của chúng ta
công chính như Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng về cơ bản tâm hồn
và thân thể chúng ta đang được biến đổi để trở nên giống hình ảnh của
Con Ngài.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1.

Theo Giăng 5:24-27 Khi Chúa Jesus còn ở trên đất, Ngài đã thi hành chức vụ bởi uy quyền nào?

2.

Hãy mô tả công tác của Chúa Jesus với tư cách là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.

3.

Làm thế nào để chúng ta có thể “trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời” trong Đấng Christ?
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Bài Bốn:

Hình Ảnh Con Người Mới
TRONG ĐẤNG CHRIST
Theo sứ đồ Phao-lô, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa,
chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta là những tạo vật mới. Mọi sự đều
trở nên mới trong đời sống chúng ta.
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người
dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
Ngay giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, Đức Thánh
Linh kết hiệp chúng ta lại với Đấng Christ. Chúng ta trở nên một với Ngài
cho đến mãi mãi.
Những Sự Cũ Đã Qua Đi
Khi chúng ta trở nên “ở trong Đấng Christ,” những sự cũ qua đi. Điều đó
có nghĩa là những phần trong chúng ta vốn có trước đây, giờ không còn
nữa. Những phần đó được mô tả như “những sự cũ” đã chết. Đồng thời, có
một sự tái sinh – tâm linh mới của con người ra đời.
Mọi Sự Đều Trở Nên Mới
Một tân tín hữu không còn là con người mà trước đây người ấy vốn là.
Con người ấy không còn tồn tại nữa. Con người đó đã qua đi rồi. Mọi sự
đều trở nên mới.
Thật ngạc nhiên lắm nhỉ nếu ai đó hỏi đứa con mới sinh ra của bạn rằng,
“Quá khứ của nó thì sao?”
Có lẽ bạn sẽ trả lời là “đứa trẻ này mới sinh. Nó không có quá khứ.”
Điều này cũng giống như khi ma quỷ đến và nhắc bạn về quá khứ thất bại
và tội lỗi của bạn trước khi bạn được sinh lại. Nhưng phần đó của con
người cũ đã qua đi rồi. Nó không còn tồn tại! Là những tạo vật mới, chúng
ta không có quá khứ để ma quỷ kiện cáo chúng ta. Phao-lô viết, “Những
sự cũ đã qua đi!Mọi sự đều trở nên mới!”
Tái Sinh
Khi Chúa Jesus nói chuyện với Ni-cô-đem, Ngài phán rằng chúng ta cần
phải được tái sinh.
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Giăng 3:7 Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải
sanh lại.
Thoạt đầu, Ni-cô-đem nghĩ rằng Chúa Jesus đang nói về nhu cầu cần được
sinh lại của thân thể ông ấy. Nhưng sau đó, Ngài đã nói rõ rằng phần của
con người cần kinh nghiệm sự sinh lại không phải là phần thân thể hay
phần tâm hồn mà là phần tâm linh của con người.
Giăng 3:5, 6 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. 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là
xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
Một Tâm Linh Mới
Ngay giây phút chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi, tâm linh mới được tái tạo
của chúng ta là tâm linh trọn vẹn. Nó sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn hơn hay
công chính hơn ngay giây phút ấy.
Tâm linh là một phần của chúng ta sẽ sống mãi mãi. Nó là phần ý thức sự
hiện diện của Đức Chúa Trời. Tâm linh của tín hữu là phần mà qua đó họ
có thể thông công với Đức Chúa Trời bởi vì tâm linh ấy cũng công chính
như Đức Chúa Trời là công chính.
“Tấm lòng bằng đá” đã qua đi rồi! Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta
một tấm lòng “bằng thịt.” Ngài đã ban cho chúng ta một tấm lòng mềm
mại, dịu dàng và đầy yêu thương. Ngài đã ban cho chúng ta một tấm lòng
khao khát sống cho sự công chính.
Ê-xê-chi-ên 11:19 Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú
tâm mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho
chúng nó lòng thịt;
Tâm linh của chúng ta trọn vẹn trong Chúa Jesus. Đức Chúa Trời muốn
phục hồi tâm hồn của chúng ta qua sự đổi mới tâm trí. Đức Chúa Trời
muốn phục hồi thân thể chúng ta để có sức khỏe hoàn hảo. Ngay tức khắc
tại sự cứu rỗi chúng ta trở thành một tạo vật mới. Thân thể (xương, thịt, và
máu) và tâm hồn (tâm trí, ý chí và cảm xúc) chưa hoàn toàn được thay đổi,
nhưng tâm linh trở nên mới và trọn vẹn ngay giây phút của sự cứu rỗi.
Phao-lô dùng một số từ thật thú vị để nói với người Phi-líp – “Hoàn tất sự
cứu rỗi của chính mình.”
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Phi-líp 2:12 Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn
vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt,
lại càng vâng phục hơn nữa, hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất
sự cứu rỗi của chính mình.
Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi là miễn phí; và câu kinh thánh này dường
như mâu thuẩn với những câu kinh thánh khác cho đến khi chúng ta hiểu
được rằng tại giây phút chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, tâm linh chúng ta
được làm cho trở nên toàn hảo trong Đấng Christ. Từ đó về sau, tâm linh
chúng ta sẽ làm việc với Đức Thánh Linh để biến hóa tâm trí và thân thể
của chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Đấng Christ. Hai phần này
được thay đổi hằng ngày. Sự cứu rỗi chúng ta hoàn tất qua tâm trí và thân
thể chúng ta.
Phao-lô tiếp tục,
Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa
muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.
Tâm Hồn – Tài Chính – Sức Khỏe
Thật quan trọng để chúng ta có sự mặc khải về tâm linh chúng ta thật sự là
ai trong Đấng Christ. Chúng ta cần phải hiểu rằng tâm linh được tái tạo
của chúng ta là trọn vẹn và hoàn toàn công chính trong mắt Đức Chúa
Trời.
Với sự mặc khải này cùng với một sự hiểu biết về công tác cứu chuộc mà
Chúa Jesus đã làm thay cho chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu sống trong sự
khỏe mạnh về tâm hồn lẫn thể xác.
Tâm hồn của chúng ta sẽ thịnh vượng khi tâm trí của chúng ta được đổi
mới qua việc đọc, nghe, suy gẫm, tin cậy, công bố, và hành động dựa trên
Lời Đức Chúa Trời.
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Khi tâm hồn chúng ta được biến đổi – trở nên giống như hình ảnh Ngài –
chúng ta sẽ thịnh vượng, và thân thể chúng ta sẽ khỏe mạnh. Giăng viết về
điều này.
3 Giăng 1:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh
vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã
được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
48 | T r a n g

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đức Chúa Trời công chính như thế nào?
Ngài tuyệt đối công chính trong bổn tánh của Ngài và trong mọi
đường lối Ngài.
¾

¾ Sự công chính của Ngài còn hơn cả việc vắng mặt của tội lỗi hay khả

năng không phạm tội.
¾ Đó là một sự tốt lành tuyệt đối và vô hạn không thể nào cùng tồn tại

với tội lỗi.
¾ Đức Chúa Trời không có khả năng phạm tội.

Đức Chúa Trời trong sự công chính không thể nào lờ đi tội lỗi của A-đam
và Ê-va và của con cháu họ, mặc dù trong tình yêu Ngài, Ngài muốn thế.
Rô-ma 3:25, 26 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội,
bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công chính mình
như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, trong buổi Ngài nhịn
nhục; tức là Ngài đã tỏ sự công chính Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra
mình là công chính và xưng công chính kẻ nào tin đến Đức Chúa
Jêsus.
Sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ bởi đức tin.
Rô-ma 1:17 vì trong Tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức
Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép
rằng: Người công chính sẽ sống bởi đức tin.
Sự Công Chính Của Chúng Ta
Chúng ta không thể được xưng công chính bởi công đức của chúng ta.
Tiên tri Ê-sai đã phát họa một bức tranh rõ ràng về sự công chính của
chúng ta.
Ê-sai 64:6a Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công
chính của chúng tôi như áo nhớp.
Bất cứ điều gì chúng ta làm, cho dẫu mức độ khó khăn đến đâu mà chúng
ta cố gắng, thì những nỗ lực ấy cũng chỉ là áo nhớp trước mặt Đức Chúa
Trời. Tất cả những việc lành mà chúng ta làm trước khi trở thành một tạo
vật mới đều cộng vào những đống áo nhớp.
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Sự Công chính Được Kể Cho
Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, Ngài gánh thay tất cả tội lỗi của
chúng ta – tất cả sự bất chính của chúng ta trên chính Ngài. Để đổi lại,
Ngài ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Thật là một sự hoán đổi
tuyệt vời!
Tội lỗi của chúng ta kể cho Ngài
Sự công chính tuyệt đối của Ngài kể cho chúng ta.
Ngay giây phút chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa Jesus Christ làm Chúa
Cứu Thế của mình, tâm linh chúng ta trở nên “Sự công chính của Đức
Chúa Trời.”
Rô-ma 3:22 tức là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến
Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt
chi hết.
Từ “tin” ở đây nghĩa là tin tưởng vào, bám chặt vào, nhờ cậy vào công tác
cứu chuộc của Chúa Jesus đã làm thay cho chúng ta.
Phao-lô nói rằng khi chúng ta được tái sinh và trở nên một tạo vật mới,
chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
2 Cô-rinh-tô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội
lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được
trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, điều đó không chỉ
có nghĩa là chúng ta không còn là những tội nhân. Điều đó cũng không chỉ
có nghĩa là mọi tội lỗi của chúng đã được tha thứ - còn tuyệt hơn thế nữa.
Khi chúng ta trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa
là tâm linh của chúng ta công chính như chính Đức Chúa Trời là công
chính.
Chúng ta được xưng công chính
Chúng ta đã nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời.
Hình Ảnh Bất Chính Cũ
Thật khó cho một số người để chấp nhận rằng chúng ta công chính như
Đức Chúa Trời là công chính. Chúng ta đã được các giáo sư có thiện chí
dạy dỗ một cách quá khác biệt.
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Nhiều Cơ-đốc-nhân sống cả cuộc đời đấm ngực với sự mặc cảm và sự
định tội, không biết họ là ai trong Chúa Jesus Christ.
Bởi đức tin chúng ta phải chấp nhận và tin rằng chúng ta là sự công chính
của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta càng ý thức Đức Chúa Trời nhiều hơn,
chúng ta trở nên ý thức sự công chính thay vì ý thức tội lỗi.
Không Còn Là Một Tội Nhân
Chúng ta không nên nhìn chúng ta như “những tội nhân được cứu bởi ân
sủng.” Chúng không còn là những tội nhân nữa! Chúng ta là những tạo vật
mới.
Nhiều Cơ-đốc-nhân thấy chính mình cứ phạm tội bởi vì họ liên tục bụng
bảo dạ rằng họ là những tội nhân.
Họ đã nghe hết sự dạy dỗ này đến sự dạy dỗ khác về tội lỗi. Suy nghĩ của
họ liên tục ở trong tội lỗi. Họ chưa nhận được mặc khải về sự công chính,
cho nên tội lỗi vẫn còn cai trị trong đời sống họ. Qua sự mặc khải về sự
công chính của Đức Chúa Trời, chúng ta có ý thức về sự công chính.
Chúng ta nhìn thấy chúng ta như Chúa nhìn chúng ta. Chúng ta thấy chúng
ta công chính như Đức Chúa Trời là công chính. Chính vì thế tội lỗi không
còn cai trị trong thân thể chúng ta. Chúng ta không còn thói quen phạm
tội.
Chúng ta nhìn tội lỗi như Đức Chúa Trời nhìn tội lỗi. Tội lỗi đã đánh mất
sự hấp dẫn của nó bởi vì chúng ta có mặc khải về sự công chính của Đức
Chúa Trời.
ĐƯỢC TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ HÌNH ẢNH NGÀI
Khi chúng ta tiếp tục bước đi trong mặc khải về sự công chính của Đức
Chúa Trời với tư cách là những tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus, thì
chúng ta đang được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí. Đó là một tiến
trình. Hằng ngày chúng ta được biến đổi để trở nên giống như hình ảnh
Ngài.
Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn
để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm
Con cả ở giữa nhiều anh em.

51 | T r a n g

Xưng Nhận Tội Lỗi
Nếu chúng ta là tín hữu mà thực hiện một hành vi tội lỗi, chúng ta không
cần phải sống trong thất bại, mặc cảm, và sự định tội suốt phần c̣n lại của
cuộc đời chúng ta.
Ngay khi chúng ta nhận ra chúng ta phạm tội, chúng ta phải xưng tội với
Đức Chúa Trời, và nhận lấy sự tha thứ của Ngài bởi đức tin. Rồi chúng ta
có thể tiếp tục bước đi trong sự công chính, tự do khỏi mặc cảm và sự định
tội.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín
công chính để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều
gian ác.
Xưng nhận nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta, giống như Đức Chúa Trời phải ghét tội lỗi. Chúng ta càng gần
Chúa bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng bước đi trong mặc khải của sự công
chính bấy nhiêu, và càng ít bị cám dỗ để phạm tội.
Học Để Đứng Lên
Khi chúng ta thất bại trong một số lĩnh vực trong đời sống, chúng ta phải
học cách nhanh chóng để đứng lên. Giống như một võ sĩ quyền Anh bị
một cú đánh ngã xuống sàn, chúng ta không nên cứ nằm đó và cảm thấy
thương hại cho mình. Thay vào đó, chúng ta phải huấn luyện chính mình
bật dậy từ sàn đấu và chân nhảy trở lại vị trí chiến đấu. Chúng ta phải bật
dậy và tiếp tục di chuyển.
Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đừng để rơi vào suy nghĩ mặc cảm tội lỗi,
định tội và thất bại. Thay vào đó, hãy lập tức xưng tội và nhận lãnh sự
đảm bảo đầy trọn về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Giống như một võ sĩ
quyền Anh chiến thắng, chúng ta phải bật dậy và di chuyển đến chiến
thắng.
Được Biến Hóa
Tâm linh của chúng ta có sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng chúng
ta cần dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống động cho Chúa mỗi ngày.
Rô-ma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa
Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh,
đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
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Tâm linh của chúng ta có sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng tâm
hồn của chúng ta phải được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí qua sự mặc
khải của Lời Đức Chúa Trời.
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Hãy Mạnh Dạn
Qua sự mặc khải về sự công chính của Đức Chúa Trời trong tạo vật mới,
chúng ta có thể dạn dĩ đến gần ngai của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể
đoan chắc rằng Ngài sẽ nghe chúng ta.
Hê-bơ-rơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước,
hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì
giờ có cần dùng.
Chúng ta có thể dạn dĩ và vững tâm đến cùng Đức Chúa Trời bởi vì chúng
ta hiểu biết về ân sủng của Ngài. Chúng ta biết những gì Chúa Jesus đã
làm thay cho chúng ta. Chúng ta biết rằng mình đã được tha thứ. Chúng ta
biết rằng chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta
biết rằng chúng ta là sự công chính của Đức Chúa Trời.
Hãy Sống Động
Là những tạo vật mới, chúng ta có một sự sống mới bên trong chúng ta.
Sự sống mới này là chính sự sống của Đấng Christ.
Ê-phê-sô 2:4,5a Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót,
vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi
chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng
Christ…
Con người cũ là con người vốn sống theo thói quen của thế gian này
không còn tồn tại nữa. Con người mới ở bên trong đã được làm cho sống
lại.
Ê-phê-sô 2:1-3 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót,
vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi
chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng
Christ - ấy là nhờ ân sủng mà anh em được cứu.
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Hãy Đầy Dẫy
Là những tạo vật mới, tâm linh chúng ta được đổ đầy sự đầy trọn của Đức
Chúa Trời. Tất cả mọi sự Ngài là – đầy dẫy chúng ta. Mức độ phong phú
nhất của mọi sự Ngài là trở thành của chúng ta.
Ê-phê-sô 3:19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi
hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật
của Đức Chúa Trời.
Bản dịch Amplified nói rằng,
…để anh em được đầy dẫy (xuyên suốt cả thể chất của anh em) tất cả
sự đầy trọn của Đức Chúa Trời –để anh em có thể có mức độ phong
phú nhất của sự hiện diện thần thượng, và trở nên một thân thể hoàn
toàn tràn ngập và tuôn tràn với chính Đức Chúa Trời!
Với tư cách là những tạo vật mới, chúng ta không còn trống vắng. Thay
vào đó, chúng ta được đầy dẫy Đức Chúa Trời! chúng ta được tràn ngập
với sự đầy trọn của Ngài.
Khi chúng ta tiếp tục đói khát sự công chính của Đức Chúa Trời, thì khi
đó chúng ta sẽ thấy chính mình đầy dẫy sự công chính của Đức Chúa Trời
ngay cả trong tâm hồn và trong thân thể của chúng ta.
Ma-thi-ơ 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công chính, vì sẽ được
no đủ!
Nhận Lãnh Tình Yêu của Ngài
Thật là một mặc khải lớn lao khi biết rằng Đức Chúa Trời không giận dữ
với chúng ta! Ngài yêu chúng ta! Ngay cả khi chúng ta còn là kẻ thù của
Ngài, Ngài đã yêu chúng ta.
Giăng 15:12,13,14 Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau,
cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là
vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta
dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.
Là những tạo vật mới với một tấm lòng bằng thịt, chúng ta nhanh chóng
làm những gì Ngài truyền cho chúng ta làm.
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¾ Là bạn với Đức Chúa Trời

Thật phước hạnh biết bao khi biết rằng Đức Chúa Trời không giận dữ với
chúng ta. Ngay bây giờ Ngài đang phán với chúng ta rằng, “Các con là
những người bạn của Ta.” Chúng ta, đã từng là kẻ thù của Ngài, đã được
làm hòa với Ngài qua Đấng Christ. Bây giờ chúng ta là bạn của Ngài và
Ngài là Bạn của chúng ta. Là những người bạn của Đức Chúa Trời, chúng
ta được ban cho chức vụ giảng hòa. Chúng ta muốn những bạn bè của
chúng ta gặp gỡ Người Bạn của chúng ta, và giống như chúng ta, để họ
cũng trở nên những người bạn của Đức Chúa Trời.
¾ Được Hòa Giải Cùng Ngài

Là những tạo vật mới chúng ta đã được hòa giải cùng Ngài.
II Cô-rinh-tô 5:17, 18 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là
người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên
mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta
nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức
vụ giảng hòa cho chúng ta.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.

Thế nào là một tạo vật mới?

2.

Hãy mô tả sự công chính của Đức Chúa Trời?

3.

Hãy mô tả sự công chính của tạo vật mới?
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Bài Năm

Sự Trao Đổi Hình Ảnh Củ của Chúng Ta
Sự Lựa Chọn Thuộc Về Chúng Ta
Khi chúng ta nghiên cứu loạt bài học này, chúng ta sẽ đến chỗ phải đưa ra
sự lựa chọn. Hoặc chúng ta tin vào mặc khải của Lời Đức Chúa Trời, hoặc
chúng ta cứ bám chặt vào những sự dạy dỗ truyền thống mà chúng ta đã
nhận được trong những năm qua?
Liệu chúng ta có đồng ý với sứ đồ Phao-lô khi ông viết,
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới;
mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới? (II Cô-rinh-tô 5:17)
Chúng ta đã nghiên cứu về đề tài chúng ta được tạo nên để trở nên giống
như ai, về Cha thiên thượng yêu thương của chúng ta, về sự thay thế vĩ
đại, về công tác cứu chuộc của Chúa Jesus thay cho chúng ta. Đã đến lúc
chúng ta đưa ra một quyết định mang tính ý thức để di chuyển đến tất cả
những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.
Hãy Lột Bỏ Hình Ảnh Con Người Cũ
Thật quan trọng để chúng ta có một hình ảnh tốt đẹp về chính mình.
Đừng để ma quỷ thuyết phục bạn rằng bạn không xứng đáng để nhận lãnh
những phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bị hắn thuyết phục
chúng ta sẽ sống một đời sống thất bại. Nếu chúng ta sống một đời sống
thất bại, chúng ta không thể nào thành công trong trận chiến chống lại các
thế lực của ma quỷ. Chúng ta sẽ không thể nào sống một đời sống Cơ-đốc
thành công và hầu việc người khác một cách có hiệu quả.
Đối với nhiều người trong chúng ta, đây là lúc cần phải nghiêm túc trong
việc lột bỏ con người cũ – những thói quen trong quá khứ - và mặc lấy
hình ảnh của tạo vật mới qua sự đổi mới tâm trí.
Phao-lô viết về việc lột bỏ con người cũ. Đây là một hành động của ý chí.
Ê-phê-sô 4:22, 23 Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ, thuộc về lối sống
ngày trước vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh
Linh đổi mới tâm trí anh em.
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Mặc Lấy Con Người Mới
Khi chúng ta lột bỏ con người cũ, chúng ta phải đổi mới tâm trí. Sự đổi
mới này chỉ có thể xảy ra khi tâm trí chúng ta được biến đổi bằng đức tin
qua sự mặc khải của Lời Đức Chúa Trời.
Phao-lô tiếp tục nói trong câu tiếp theo.
Ê-phê-sô 4:24 và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo
hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.
Khi chúng ta lột bỏ con người cũ, hình ảnh cũ, và đổi mới tâm trí bằng sự
mặc khải của lời Đức Chúa Trời, là lúc chúng ta mặc lấy con người mới,
tạo vật mới.
Tạo vật mới không còn bị giới hạn bởi những gì người ấy nhận thức qua
năm giác quan. Tạo vật mới sống trong lĩnh vực đức tin. Tạo vật mới biết
rằng mình được tạo dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công
chính và thánh khiết.
Những tạo vật mới không còn nhìn thấy chính họ là những tội nhân. Họ
biết rằng tâm linh của họ công chính và thánh khiết như Đức Chúa Trời.
Họ biết phần hồn và thân thể của họ đang được biến hóa để trở nên hình
ảnh của Đức Con trong sự công chính và thánh khiết trên kinh nghiệm và
thực tiễn trong đời sống hằng ngày của họ.
NHỮNG ĐỒN LŨY CŨ
Đương khi chúng ta lớn lên, ma quỷ thiết lập vô số đồn lũy trong tâm trí
chúng ta. Bấy giờ, ngay cả khi chúng ta trưởng thành, chúng ta vẫn nghĩ
rằng mình không thể làm được việc gì đó bởi vì người ta bảo chúng ta
không làm được việc đó khi chúng ta còn bé. Những lời nói hủy hoại được
nói ra trong một khoảng thời gian đã trở nên những đồn lũy cần phải bị
phá dỡ.
Cảm Giác Bất Xứng
Có lẽ người ta nói với bạn rằng, “Thôi đừng cố làm điều đó nữa, anh trai
bạn có thể lo liệu việc ấy.” Bạn bắt đầu nghĩ, “Tôi không có năng lực như
anh trai tôi.”
Cảm Giác Tự Ti
Có thể một giáo viên đã nói, “Tôi thật không thể hiểu được tại sao đây là
là một vấn đề khó khăn với cậu trong khi đó không hề gây khó khăn tí nào
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cho các bạn còn lại trong lớp.” Ngay lập tức bạn nghĩ, “Mình không thông
minh như những bạn trong lớp.”
Sự In Trí
Có lẽ chúng ta đã tin vào những gì người khác nói về lai lịch, màu da hay
sắc tộc của chúng ta. Và những lời nói mang tính chung chung như thế có
thể đã trở nên những khuôn mẫu in trí giới hạn đời sống chúng ta.
Nếu bạn có mái tóc đỏ, có lẽ bạn đã nghe người ta nói, “Những người tóc
đỏ thường là những người nóng tính.”
Một sự in trí khác như, “Mẹ tôi luôn lo lắng, nên chẳng lạ gì khi tôi cũng
thế.”
Có lẽ chúng ta đã nghe và tin nhiều điều liên quan đến xuất xứ của chúng
ta và những điều đó làm cho chúng ta tin rằng chúng ta không thể nào đủ
tiêu chuẩn để so sánh với những người xung quanh chúng ta. “Người ÁiNhĩ-Lan luôn luôn là…” hoặc “Người Đức luôn luôn là…”
Sự mặc khải về tạo vật mới sẽ giải phóng chúng ta khỏi những suy nghĩ tự
ti hay cảm giác mà có lẽ chúng đã che một bức màn trên đời sống chúng ta
trong quá khứ.
Sự mặc khải về tạo vật mới cũng sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự định kiến
chủng tộc. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những anh chị em tín hữu thuộc
mọi sắc tộc là những tạo vật mới trong Đấng Christ.
Phao-lô viết:
2 Cô-rinh-tô 5:16a Vì thế, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai
theo cách loài người nữa.
Phao-lô cũng viết cho người Ga-la-ti rằng:
Ga-la-ti 3:26-28 Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên
hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu
phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại
đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn
người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì
trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của đời mình, chúng ta
được sinh lại trong một gia đình mới, gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng
ta không để cho những đồn lũy của sự thành kiến ở trong đời sống chúng
ta. Chúng ta phải nhìn thấy những anh chị em tín hữu là những tạo vật mới
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và những người chưa tin Chúa là những người có triển vọng trở thành
những tạo vật mới.
Chúng ta phải nhìn thấy chính mình và hết thảy những anh em tín hữu
khác theo cách Đức Chúa Trời nhìn chúng ta. Là những hữu thể linh được
tái tạo, chúng ta không còn thuộc về chủng tộc hay nhóm dân của mình
nữa. Chúng ta đã được sinh ra trong một gia đình mới, gia đình của Đức
Chúa Trời. Chúng ta không còn đánh giá người khác dựa trên màu da của
họ nữa. Chúng ta sẽ chấp nhận chính mình và cũng chấp nhận người khác,
như những tạo vật mới trong Chúa Jesus Christ.
GIẬT SẬP NHỮNG ĐỒN LŨY
Sa-tan luôn muốn dùng những cảm giác tự ti cũ, cảm giác bất xứng, và
những định kiến để trói buộc chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta phải phá dỡ
những đồn lũy ấy.
Tiêu Diệt Chúng
Nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho bạn những đồn lũy trong tâm trí bạn
trong suốt khóa học này, thì bạn có thể phá hủy chúng ngay bây giờ. Hãy
lớn tiếng công bố,
Hỡi Sa-tan, Ta trói buộc mày trong danh Chúa Jesus.
Ta khước từ đồn lũy của sự [điền tên của đồn lũy ấy vào] ngay bây giờ
trong danh Chúa Jesus.
Ta không cho phép nó ở lại đó. Ta đạp đổ mọi lý luận và mọi sự tưởng
tượng nỗi lên nghịch cùng mặc khải của Lời Đức Chúa Trời về địa vị ta là
ai, những gì ta có thể làm và những gì ta có với tư cách là một tạo vật mới
trong Chúa Jesus Christ!
Có lẽ sẽ tốn thời gian để bỏ đi thói quen suy nghĩ hay nói ra suy nghĩ tiêu
cực cũ kĩ. Tuy nhiên, mỗi lần những suy nghĩ này đến với tâm trí chúng ta,
chúng ta phải khước từ chúng ngay lập tức, quăng chúng ra xa, và tiếp tục
công bố những gì Lời Đức Chúa Trời nói về tạo vật mới. Khi chúng ta làm
như thế, những thói quen xấu ấy sẽ bị bẻ gãy và bạn sẽ được tự do. Hãy
bắt đầu suy nghĩ và nói,
Lời Đức Chúa Trời nói Tôi là một tạo vật mới. Tôi thuộc về gia đình của
Đức Chúa Trời và không có ____________trong gia đình của Đức Chúa
Trời. Những sự cũ đã qua đi. Tôi là một con người mới trong Đấng Christ.
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Bẻ Gảy Sự Rủa Sả
Có lẽ Sa-tan đã thành công trong việc đặt một sự rủa sả nào đó vào gia
đình một người qua tội lỗi của những thế hệ trước. Ví dụ, khi một người tự
tử, linh của sự tự tử sẽ ở trong gia đình đó cho đến khi nó bị bẻ gảy trong
danh Chúa Jesus.
Khi một người phạm tội giết người, sẽ có những linh giết người gây tai
họa cho gia đình người đó từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Có những sự rủa sả mang tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hay
một linh thừa kế mở cửa cho một số bệnh tật tấn công thân thể chúng ta.
“Vâng, bệnh tim tấn công gia đình chúng ta.” Hay “Tất cả phụ nữ trong
gia đình chúng ta dường như đều mắc phải bệnh ung thư.”
Sự rủa sả mang tính di truyền cũng dể bẻ gảy như một đồn lũy trong tâm
trí chúng ta. Hãy nói,
Hỡi Sa-tan, Ta trói buộc mày trong danh Chúa Jesus!
Ta bẻ gảy sự rủa sả _____________________, và
_____________________!
Ta truyền lịnh cho tất cả mọi rủa sả mang tính di truyền và mọi ác linh kế
thừa phải bị bẻ gảy trên cuộc đời của ta ngay bây giờ.
Ta là một tạo vật mới! ta là con của Đức Chúa Trời!
Ta là một phần của một gia đình mới! Ta là một phần của gia đình Đức
Chúa Trời và không hề có bất kỳ sự trói buộc nào, sự rủa sả nào, hay
bệnh tật nào trong gia đình của Ngài.
Khi những suy nghĩ hay triệu chứng của sự trói buộc, sự rủa sả, hay bệnh
tật cố tấn công bạn, hãy quở trách chúng! Nếu bạn đã lỡ chấp nhận những
triệu chứng ấy, hãy quở trách chúng ngay lập tức và bắt đầu công bố một
cách dạn dĩ những gì Lời Đức Chúa Trời nói về sự tự do của bạn.
THAY ĐỔI HÌNH ẢNH CON NGƯỜI CŨ
Tiếp tục giữ lại hình ảnh cũ của bạn là phạm tội. Chúng ta không muốn
giống như những kẻ mà Phao-lô mô tả.
Rô-ma 1:21-22 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng
danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm
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lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại;
Chúng ta là những gì Đức Chúa Trời nói chúng ta là. Vì Chúa Jesus đã
chết để giải phóng chúng ta khỏi những điều ấy nên cứ giữ chúng lại là sĩ
nhục Đức Chúa Trời.
Tự Ti
Nhiều Cơ-đốc-nhân thiếu tự tin về những khả năng của họ. Họ đang trải
qua nỗi sợ thất bại làm tê liệt họ. Lời Đức Chúa Trời nói,
Phi-líp 4:13 Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm
sức cho tôi.
2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần
nhút nhát, bèn là tinh thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và tâm trí tự
chủ.
Chúng ta cần liên tục công bố rằng,
Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban thêm sức cho tôi.
Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một tinh thần mạnh
mẽ, có tình yêu thương và tâm trí tự chủ.
Bề Ngoài
Nhiều người không yên tâm vì bề ngoài của họ, họ suy nghĩ và thậm chí
còn nói, “Tôi mập quá,” “Tôi ốm quá.” “Ước gì tóc tôi màu khác,” “Ýớc
gì nó không quá thẳng.” Họ cảm thấy ngượng ngùng về bề ngoài của họ.
Nhiều cuộc khảo sát cho hay rằng hầu hết những người mẫu và diễn viên
điện ảnh đẹp cảm thấy rằng có gì đó mà họ cần phải thay đổi về bề ngoài
của họ.
Trong xã hội của chúng ta, người ta rất chú trọng bề ngoài. Nhưng Lời
Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta là hữu thể Linh được tạo dựng nên trong
hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng để giống như Đức
Chúa Trời. Vẻ đẹp của chúng ta là ở con người bên trong của tấm lòng –
con người thật – tâm linh bên trong. Chúng ta có thể ngước đầu lên và để
cho vẻ đẹp và hào quang chói loại của Chúa Jesus chiếu sáng trên khuôn
mặt mình.
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Khi tiên tri Sa-mu-ên đến Bết-lê-hem để xức dầu cho một trong các con
trai của Y-sai để trở thành vị vua tiếp theo của Y-sơ-ra-ên, ông không thể
không để ý đến sự đẹp trai của người con cả. Những vị trí tôn trọng
thương được đặt trên con cả, và thế là ông nghĩ ngay đến chuyện cậu ta sẽ
là người mà Chúa đã chọn để trở thành vị vua tiếp theo. Nhưng Chúa chặn
ông lại.
1 Sa-mu-ên 16:7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng:
Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức
Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài,
nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.
Kém Học Vấn
Một số người khác không an tâm vì không được học hành đến nơi đến
chốn; tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời bảy tỏ điều này trong Đấng Christ,
chúng ta có tất cả kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Sự hiểu biết
thật, kiến thức thật là biết Đức Chúa Trời.
Cô-lô-se 2:2,3 … hầu cho lòng những kẻ ấy được yên ủi, và lấy sự yêu
thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn,
đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng
Christ, 3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan
thông sáng.
Cảm Giác Bị Khước Từ
Tại sao chúng ta thấy có nhiều Cơ-đốc-nhân đang trải qua sự khước từ, và
cảm giác bị khước từ, với những vết thẹo sâu thẳm trong tâm hồn họ?
Đức Chúa Trời phán,
Ê-phê-sô 1:5-7 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, để khen ngợi sự vinh hiển của ân sủng Ngài đã ban cho
chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! Ấy là trong
Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội,
theo sự dư dật của ân sủng Ngài.
Nếu “chúng ta được chấp nhận trong Con yêu dấu.” thì chúng ta không
nên để cho cảm giác bị khước từ chống lại chúng ta. Chúng ta nên cảm
thấy yên tâm trong sự hiểu biết về sự chấp nhận của chúng trong trong
Đấng Christ Jesus!
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Đức Chúa Cha chấp nhận chúng ta với cùng một lượng tình yêu như Ngài
chấp nhận chính Con Ngài, Jesus. Chúng ta phải quăng xa khỏi chúng ta
những suy nghĩ bị khước từ và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời cho đến khi
chúng ta có sự nhận biết đầy trọn và sự đảm bảo đầy trọn về sự chấp nhận
của chúng ta. Bời vì Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta, chúng ta có thể
chấp nhận chính mình.
Sự Khiêm Nhường Sai Lầm
Thông thường có sự kêu ngạo thuộc linh phát triển trong nhiều năm tháng
và nhiều người nhầm tưởng là sự khiêm nhường.
Chúng ta thường hát bài hát với những lời như, “Tôi là một tội nhân đáng
khinh được cứu bởi ân sủng.” Điều đó không đúng. Một khi chúng ta được
cứu chúng ta không còn là những “tội nhân đáng khinh!”
Chúng ta đã hát bài thánh ca cổ nổi tiếng với lời hát “vì một con sâu bọ
như con.” trong nhiều năm tháng. Đó không phải là cách Chúa nhìn chúng
ta! Điều này mâu thuẩn với Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là
những con sâu bọ đáng khinh của bụi đất. Chúng ta là những tạo vật mới!
Chúng ta ở trong Đấng Christ! Chúng ta đang được biến đổi để trở nên
giống như hình ảnh Ngài.
Một hình ảnh không xứng về chính mình có thể kể như sự thất bại trong
đời sống chúng ta và đó cũng là kêu ngạo.
Suy nghĩ rằng chúng ta thật không xứng đáng dường như là một sự biểu lộ
của sự khiêm nhường, nhưng điều đó xây dựng một đồn lũy của sự thất
bại trong đời sống chúng ta là điều cản trở sự nhận biết về tiềm năng đầy
trọn của chúng ta trong Đấng Christ Jesus.
Sự Khiêm Nhường Thật
Sự khiêm nhường thật đến từ sự nhận biết về ân sủng của Đức Chúa Trời.
Sự khiêm nhường là một sự nhận biết rằng trong quá khứ, khi chúng ta
còn là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, không xứng đáng với tình yêu lớn
của Ngài, Ngài đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta có thể trở nên tất cả
những gì Ngài tạo dựng chúng ta để trở nên.
Sự khiêm nhường thật là nghĩ tốt về Đức Chúa Trời. Đó là sự nhận biết
rằng tất mọi sự về chúng ta, tất cả những gì chúng ta có thể làm duy bởi ân
sủng và sự nhân từ lớn lao của Ngài dành cho chúng ta.
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Sự khiêm nhượng thật là không “có tư tưởng cao quá lẽ,” nhưng cũng
không suy nghĩ quá thấp về chúng ta.
Để chúng ta thấy chính mình giống như Chúa Jesus và làm những việc
Ngài làm, thì trước hết chúng ta phải quăng xa chúng ta những hình ảnh củ
của sự bất xứng, “sự không thể” và thay thế bằng hình ảnh của tạo vật
mới.
THAY ĐỔI HÌNH ẢNH NÔ LỆ
Nhiều người mang trong mình hình ảnh của một tên nô-lệ. Họ nhìn thấy
chính mình sống trong cảnh nghèo rách mồng tơi của một tên nô lệ. Họ
không thể hình dung được cảnh nhận lãnh những ơn phước và sự thịnh
vượng của Đức Chúa Trời. Họ không nhìn thấy chính họ là con Vua.
Gương từ Dân Y-sơ-ra-ên
Tại Ai-cập, con cái Y-sơ-ra-ên không biết gì khác ngoài cảnh nô lệ suốt
hàng trăm năm. Là con trai con gái mới được cứu chuộc của Đức Chúa
Trời, họ cần một mặc khải về họ là ai với tư cách là đoàn dân giao ước của
Đức Chúa Trời.
¾ Vàng, Bạc

Đức Chúa Trời muốn thay đổi hình ảnh của họ từ hình ảnh của những tên
nô lệ nghèo xơ nghèo xác đến hình ảnh của tạo vật mới của con cái được
chuộc của Đức Chúa Trời. Ngài bảo họ xin người Ai-cập vàng và bạc, nữ
trang và những quần áo mắc tiền.
Họ không cần phải cất vàng, bạc hay quần áo quý giá vào trong thùng. Họ
không cần phải cất những thứ quần áo, trang sức đẹp khi họ di chuyển
trong đồng vắng. Đức Chúa Trời truyền bảo họ mặc những thứ ấy cho con
cái họ.
Xuất Hành 3:21,22 Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người
Ê-díp-tô; vậy, khi nào các ngươi ra đi, thì sẽ chẳng đi ra tay không;
nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận, cùng kẻ ở tạm
nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con
trai con gái mình.
Con cái Y-sơ-ra-ên –dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời – không ra khỏi
Ai-cập trong sự rách rưới của những tên nô lệ. Quần áo, giày dép mà họ
mặc không cũ mòn trong suốt cuộc hành trình của họ đến đất hứa, bởi vì
những thứ ấy là những thứ tốt của những người giàu có.
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Đức Chúa Trời đang thay đổi hình ảnh của họ. Ngài hủy bỏ hình ảnh nô lệ
cũ kĩ của họ.
¾ Đến Sự Vượt Trội

Sau đó, khi đến lúc dựng đền tạm, có quá nhiều vàng và bạc trong dân Ysơ-ra-ên đến nỗi họ dâng hiến một cách dư dật. Các thợ thủ công yêu cầu
Môi-se bảo dân sự đừng dâng nữa.
Xuất Hành 36:5-7 đến nói cùng Môi-se rằng: Dân sự đem đến dư bội
phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Theo
lịnh truyền của Môi-se, họ bèn đi rao từ trại quân rằng: Bất kỳ người
nam hay nữ, chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa! Vậy họ
cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. Vì đã đủ các vật
liệu đặng làm hết thảy công việc, cho đến đỗi còn dư lại nữa.
Tương tự như cách Đức Chúa Trời thay đổi hình ảnh của dân Y-sơ-ra-ên,
Ngài muốn thay đổi hình ảnh cũ kĩ nghèo đói và nô lệ của chúng ta. Ngài
muốn chúng ta kinh nghiệm niềm vui của sự cứu rỗi.
ĐÁNH HẠ CÁC LÝ LUẬN
Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi hình ảnh con người cũ là hình ảnh
làm Đức Chúa Trời rất không hài lòng?
Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của sự tự ti, cảm giác
bất an, cảm giác không thích hợp, mặc cảm, định tội, và sự bất xứng?
Chúng ta sẽ xử lý với những tư tưởng thất bại và những lý luận này trong
đời sống chúng ta như thế nào?
Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta câu trả lời.
II Cô-rinh-tô 10:5 Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh hạ các lý luận, mọi
sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết
các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.
Các lý luận ở trong tâm trí chúng ta. Chúng ta phải kiếm soát tâm trí
chúng ta và đánh hạ mọi tư tưởng nghịch lại với Lời Đức Chúa Trời.
Chiến trường nằm trong tâm trí chúng ta – trong tâm hồn, ý chí, và tình
cảm của chúng ta. Trong lĩnh vực này cuộc chiến sẽ thắng hay bại. Tâm trí
chúng ta cần được đổi mới bằng Lời Đức Chúa Trời.
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Chúng ta phải bắt phục mọi tư tưởng và bắt chúng vâng phục Đấng Christ.
Chúng ta phải nắm quyền kiểm soát và bắt những tư tưởng của chúng ta
vâng phục sự hiểu biết về chúng ta là ai trong Đấng Christ.
Như Một Con Rắn
Nếu một con rắn độc rơi xuống từ một cái cây và quấn quanh cánh
tay của chúng ta, chúng ta sẽ không chỉ đứng đó và nhìn trong khi
nó chuẩn bị cắm chiếc răng nanh nọc độc của nó vào da của chúng
ta. Không! Ngay lập tức chúng ta sẽ dùng hết sức để quăng nó ra
xa. Đó là một động tác nhanh chóng, xác quyết và mạnh mẽ.
Chúng ta sẽ ném con rắn đó xuống trước khi nó có thể tấn công
chúng ta.
Tương tự như thế, chúng ta phải thật ghê tởm, quăng xa khỏi
chúng ta những suy nghĩ và những tưởng tượng của hình ảnh cũ.
Chúng ta phải hét lên: “Tôi khước từ những ý nghĩ này trong Danh
của Chúa Jesus!”
Khi tâm trí cũ của chúng ta nói, “Mày không thể làm điều
đó mày quá nhút nhát.”
Chúng ta phải nói
“Ta khước từ ý nghĩ đó trong danh của Chúa Jesus.
Ta có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ
ban sức mạnh cho ta.”
Khi tâm trí cũ của chúng ta nói, “Mày bị ung thư rồi.”
Chúng ta nói, “Ta bác bỏ ý nghĩ đó trong Danh của Chúa Jesus.
Lời Chúa nói, “Không có bệnh dịch nào đến gần nơi ở của ta. Ta
biết bởi những lằn đòn của Chúa Jesus ta được chữa lành.”
Vũ Khí Hạng Nặng
Chúng ta có vũ khí hạng nặng để phá vỡ các đồn lũy trong đời sống của
chúng ta.
Sứ đồ Phaolô đã viết,
2 Cô-rinh-tô 10:4a Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến
tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của
Đức Chúa Trời,…
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Khi chúng ta đánh hạ và loại bỏ những suy nghĩ và những sự tưởng tượng
nghịch lại với sự hiểu biết về Đức Chúa Chúa Trời, chúng ta phá hủy
quyền lực của chúng trên đời sống chúng ta.
LỘT BỎ CON NGƯỜI CŨ
Quá trình lột bỏ con người cũ của chúng ta được sứ đồ Phao-lô mô tả
trong sách Cô-lô-se.
Cô-lô-se 3:9,10 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc
nó, 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.
Bởi sự mặc khải của Lời Chúa, sau khi chúng ta đã, “lột bỏ con người cũ,”
chúng ta phải “mặc lấy con người mới,” mà con người ấy đang được đổi
mới trong sự hiểu biết về hình ảnh của Đấng Tạo Hóa của nó.
Đổi Mới Tâm Trí của Chúng Ta
Chúng tôi không thể thay đổi cách thức hoạt động của phần hồn của chúng
ta bằng mình tại thời điểm chúng ta xưng nhận đức tin nơi Chúa Jesus. Đó
chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta đang đổi mới tâm trí của chúng ta và được
trở nên giống và thay đổi thành hình ảnh của Đấng Tạo Hóa của chúng ta
khi chúng ta suy gẫm Lời Đức Chúa Trời,
Rô-ma 12:2 Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Phaolô đã viết rằng con người là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa
Trời.
2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh
hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một hình ảnh Ngài, từ
vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
Nếu chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và với tư
cách là một tạo vật mới đã được khôi phục lại nên như hình ảnh của Đức
Chúa Trời, thì sẽ là một sự xúc phạm đến Ngài khi chúng ta luôn miệng
nói những điều tiêu cực về bản thân mình.
Chúng ta không nên nói về bản thân mình theo như quá khứ của chúng ta.
Chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta đang được biến đổi từ vinh
quang đến vinh quang.
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ĐÁNH HẠ HÌNH ẢNH CON CÀO CÀO
Hình Ảnh “Có thể - Làm được”
Nếu chúng ta muốn sống một đời sống thành công, đời sống đắc thắng,
chúng ta cần phải thay thế hình ảnh “không thể - làm được” với hình ảnh
“có thể - làm được”. Chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta có thể làm
những gì Lời Chúa nói chúng ta có thể làm.
Ví Dụ về Mười Hai Thám Tử
Đức Chúa hứa sẽ ban cho dân Y-sơ-ra –ên xứ Canaan. Và thế là ngày ấy
cũng đến, khi Chúa bảo hãy chọn ra một người nam từ mỗi trong mười hai
chi phái để do thám xứ và mang về một báo cáo. Vào cuối bốn mươi ngày,
họ trở về với báo cáo của họ.
Dân Số Ký 13:27,28a, 30-33 Vậy, các người ấy thuật cho Môi-se rằng:
Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy quả thật một xứ
đượm sữa và mật, này hoa quả xứ đó đây. Mà, dân sự ở trong xứ này
vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn; chúng tôi cũng có
thấy con cái của A-nác ở đó.
Chúng Ta Có Thể
Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương lằm bằm cùng Môi-se nín lặng đi,
mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng
hơn được.
Chúng Ta Không Thể
Nhưng những người đi cùng Ca-lép nói rằng: Chúng ta không đi lên
cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Ysơ-ra-ên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ
mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình;
hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao
lớn.
Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về
giống giềnh-giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ
thấy chúng tôi cũng như vậy.
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Sự Khác Biệt là sự Hiểu Biết về Đức Chúa Trời
Ca-lép và Giô-suê thực sự có sự mặc khải về Đức Chúa Trời là ai. Họ nói
như những tạo vật mới nên nói. Họ nói, “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ
đi, vì chúng ta thắng hơn được.”
Họ nói tiếp,
Dân Số ký 14:8,9 Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ
đem chúng ta vào xứ này mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật.
Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của
xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ
rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng ta. Chớ sợ chi.
Mười thám tử kia đã nhìn thấy cùng những hoàn cảnh như Ca-lép và Giôsuê thấy. Thế nhưng, mắt họ không thấy được sự lớn lao của Đức Chúa
Trời. Họ nương dựa nơi khả năng tự nhiên của họ và thấy mình như những
con cào cào. Họ đã có một hình ảnh “con cào cào” về chính họ.
Sự Lựa Chọn Của Chúng Ta
Ngày hôm nay, chúng ta cần phải lột bỏ hình ảnh con cào cào của mình và
thay thế nó bằng hình ảnh của tạo vật mới. Giống như Ca-lép và Giô-suê,
chúng ta nên đặt niềm tin vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và bắt đầu nói,
“Chúng tôi thừa sức chiếm lấy vùng đất của chúng ta!”
Đối với nhiều người, hình ảnh bản thân cũ của họ đã trở thành một rào cản
kiên cố giữ họ khỏi tất cả những gì Đức Chúa Trời nói họ là, họ có gì, họ
có thể làm được gì với từ cách là những tạo vật mới.
Chúng ta phải mạnh dạn nói với những ngọn núi của hoàn cảnh rằng,
“Hãy cất mình lên và quăng xuống biển!”
Ma-thi-ơ 21:21 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các
ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng
những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu
các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống
biển, điều đó cũng sẽ làm được.
Các loại vũ khí chiến tranh của chúng ta là những loại vũ khí hạng nặng từ
Đức Chúa Trời để đánh hạ các đồn lũy. Các đồn lũy hình ảnh cũ của
chúng ta sẽ sụp đổ và tan nát. Chúng ta sẽ trở thành tất cả những gì Đức
Chúa Trời nói chúng ta là. Là một tạo vật mới, hình ảnh cũ của chúng ta sẽ
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qua đi và tất cả mọi thứ, bao gồm cả hình ảnh mới được phát hiện của
chúng ta, sẽ trở nên mới.
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là một tạo
vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Những đồn lũy của hình ảnh cũ nào mà bạn phải “đánh hạ” sau khi nghiên cứu loạt bài học này?

2. Hãy mô tả quá trình được đề cập trong Côlôsê 3:9,10, là quá trình lột bỏ con người cũ và mặc lấy con
người mới.

3. Làm thế nào chúng ta có thể có đổi mới tâm trí của chúng ta một cách hiệu quả như đã đề cập trong
Rô-ma 12:2?
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Bài Sáu

Hình Ảnh của Chúng Ta Trong Đấng Christ
GIA ĐÌNH CỦA CHÚNG TA TRONG ĐẤNG CHRIST
Sự Tái Sinh
Ngay Thời điểm chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Rỗi cá
nhân của chúng ta, chúng ta được “tái sinh” trong một gia đình mới.
Chúa Jesus nói với Nicôđêmô,
Giăng 3:7 “Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải
sanh lại.”
Chúa Jesus đã nói rõ với Ni-cô-đêm rằng Ngài không nói về việc được
sinh lại bởi xác thịt, nhưng được “tái sinh” có nghĩa là được sinh lại bởi
Thánh Linh.
Giăng 3:5,6 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. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác
thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
Trước khi tiếp nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế của chúng ta, trong khi
chúng ta còn sống trong thân thể chúng ta (xương, thịt và máu) và tâm hồn
chúng ta (trí tuệ, cảm xúc và ý chí), chúng ta đã chết về tâm linh. Tại thời
điểm của sự cứu rỗi chúng ta được “tái sinh” về phương diện thuộc linh.
Tâm linh của chúng ta trở nên sống động. Chúng ta trở thành những tạo
mới vật trong Chúa Jesus Christ.
Chúng ta được sinh ra trong một gia đình mới, gia đình của Đức Chúa
Trời. Khi chúng ta được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng
ta trở thành con cái của Ngài.
Con Cái của Đức Chúa Trời
Sứ đồ Giăng viết,
1 Giăng 3:1a Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu
thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức
Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài.
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Nếu chúng ta hiểu biết rằng chúng ta là con trai, con gái của một Người
Cha quyền năng nhất, thông minh nhất, khôn ngoan nhất trong vũ trụ,
chúng ta không thể không nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta, địa vị, đặc
quyền, lợi ích và tương lai, đã hoàn toàn thay đổi.
Hiểu biết về mối quan hệ gia đình mới của chúng ta với tư cách con trai và
con gái của Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nghĩ
về chính mình.
Phaolô viết,
Rô-ma 8:14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời
dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ, là Chúa và là Cứu Chúa chúng
ta, chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Giăng 1:12 Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì
Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.
Từ “quyền” có nghĩa là thẩm quyền pháp lý. Một khi chúng ta tin nhận
Chúa Jesus, chúng ta có thẩm quyền pháp lý để trở thành con trai hoặc con
gái của Đức Chúa Trời.
Những Người Thừa Kế của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời không chỉ khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài, nhưng
Ngài còn ban cho chúng ta một cơ nghiệp đồng phần thưởng tương tự như
Chúa Jesus. Chúng ta là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ.
Rô-ma 8:17 Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là
người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với
Đấng Cơ Đốc, và nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì
chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.
Sự giàu có và tài sản của Đức Chúa Cha là không thể dò lường được, và
tất cả những gì Cha có thuộc về Con Ngài.
Thật quá đổi sung sướng khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã được sinh
ra trong gia đình của Đức Chúa Trời, và đã trở thành người đồng thừa kế
với Đấng Christ. Tất cả cơ nghiệp của Ngài đã trở thành cơ nghiệp của
chúng ta.
Tất cả sự giàu có của Thiên Đàng thuộc về Chúa Jesus, và vì chúng ta là
những người thừa kế với Ngài, nên tất cả sự giàu có của Thiên Đàng cũng
thuộc về chúng ta.
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Êphêsô 1:3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc
mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời.
Sở Hữu Cơ Nghiệp của Chúng Ta
Bởi đức tin trong Chúa Jesus, chúng ta được sinh ra trong gia đình của
Đức Chúa Trời, và trở thành con cái của Ngài. Với tư cách là con cái của
Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được lời hứa về một cơ nghiệp.
Ga-la-ti 3:26 Vì bởi đức tin trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, tất cả anh em
đều là con Đức Chúa Trời.
Ê-xê-chi-ên 46:16 Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi vua lấy vật chi
mà ban cho một trong các con trai mình, thì vật ấy sẽ thuộc về các con
trai người làm gia tài; ấy là thuộc về chúng nó bởi quyền ăn gia tài.
Là những tạo vật mới, chúng ta phải sở hữu cơ nghiệp của chúng ta.
Chúng ta phải có những gì thuộc quyền thừa kế của chúng ta.
Nhận Lấy Những Ân Huệ Thuộc về Chúng Ta
Thật tuyệt làm sao khi biết về những lợi ích mà chúng ta có được với tư
cách là con trai và con gái của Cha Thiên Thượng. Thật hào hứng khi nhận
ra rằng chúng ta không cần phải đợi cho đến ngày chúng ta lên thiên đàng
để bắt đầu vui hưởng cơ nghiệp của chúng ta.
Sứ đồ Phaolô viết,
Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp tất cả các nhu cầu của anh
chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh hiển của Chúa Jesus
Christ.
Với tư cách là những tạo vật mới chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng cơ
nghiệp của chúng ta ngay bây giờ, sau khi đã được “tái sinh” vào gia đình
của Đức Chúa Trời.
Là những tạo vật mới, là những con cái Đức Chúa Trời, và là những người
đồng thừa kế với Chúa Jesus Christ, chúng ta không cần phải khóc lóc và
nài xin Đức Chúa Trời cung cấp nhu cầu của chúng ta trên đất này. Tất cả
những gì thuộc về Đức Chúa Trời đã thuộc về chúng ta rồi. Tất cả những
gì chúng ta cần phải làm là tìm hiểu làm thế nào để nhận được sự giàu có
của Ngài bằng đức tin và vâng lời.
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¾ Năng Lực để Tạo Ra Sự Giàu Có

Môi-se đã nói những lời này với con cái Y-sơ-ra-ên,
Phục Truyền 8:18 Nhưng phải tưởng nhớ CHÚA, Đức Chúa Trời anh
chị em vì chính Ngài đã ban cho anh chị em khả năng để tạo dựng sự
nghiệp [tạo ra sự giàu có] với mục đích thực hiện giao ước Ngài đã thề
hứa với các tổ tiên.
¾ Bổn tánh Ban Cho

Bổn tánh của Đức Chúa Cha là ban cho.
Sứ đồ Giăng viết,
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian đến nỗi đã
ban...
Bởi vì chúng ta là con của Đức Chúa Cha, vì vậy chúng ta phải là những
người ban cho trong bổn tánh mới của chúng ta.
Chúa Jesus phán,
Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy,
nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các
con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.
¾ Các Kho Chứa Phước Lành

Khi chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời trong đức tin và sự vâng phục,
chúng ta đang giao cho Ngài thước đo để Ngài sử dụng trong việc ban
phước cho chúng ta. Vì vậy tất cả các nhu cầu của chúng ta được đáp ứng
từ những kho chứa phước hạnh lớn lao trong cơ nghiệp đời đời của chúng
ta.
Ma-la-chi 3:10 Các ngươi hãy đem tất cả phần mười vào nhà kho, để
có lương thực trong Nhà Ta. Hãy làm thế thử xem Ta có mở cổng trời
cho các ngươi, hoặc có tuôn đổ phúc lành dư dật xuống trên các ngươi
không?-ĐỨC CHÚA các đạo binh phán. (BDCG)
Thật tuyệt vời khi biết làm thế nào để nhận được phước lành của chúng ta
với tư cách là những con trai con gái trong tạo vật mới của Đức Chúa
Trời.
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THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST
Là những tạo vật mới, chúng ta không những chỉ trở thành một phần trong
gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng bởi phép lạ của sự tái sinh, chúng ta
còn trở thành một phần trong thân thể của Đấng Christ.
Sứ đồ Phaolô viết,
1 Cô-rinh-tô 12:27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể
của thân, ai riêng phần nấy.
Tất cả các Cơ-đốc-nhân, mang tính tập thể, tạo nên thân thể của Đấng
Christ. Chúng ta, mang tính cá nhân, là các chi thể của thân thể ấy.
Chúng Ta là Phần Quan Trọng
Đức Chúa Trời có một nơi dành sẵn cho mọi tín hữu trong thân thể Ngài.
Ngài có một chức năng nhất định để chúng ta thực hiện.
Câu 18 Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân
chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà
chỉ định.
¾ Chúng Ta Cần Nhau

Mọi tín hữu trong thân thể Đấng Christ đều cần các chi thể khác.
Câu 21,22 Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến
mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay.
Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.
Câu 26 Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các
cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái
khác đều cùng vui mừng.
Tất cả các chi thể trong thân thể Đấng Christ đều quan trọng! Cũng giống
như thân thể con người có khả năng chăm sóc, giúp đỡ, và tạo ra, thân thể
Đấng Christ cũng thế.
VỊ TRÍ CỦA CHÚNG TA TRONG ĐẤNG CHRIST
Tại thời điểm của sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh báp têm chúng ta vào Chúa
Jesus Christ. Qua phép lạ của sự tái sinh, chúng ta đã được kết hiệp một
cách mật thiết với Chúa Jesus. Chúng ta nên một với Ngài.
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1 Cô-rinh-tô 12:13 Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ
hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong một Thánh Linh để trở
thành một thân thể, và tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.
Từ báp têm có nghĩa là:
•

hoàn toàn đồng hóa với

Tại thời điểm của sự cứu rỗi, chúng ta trở nên hoàn toàn đồng hóa với
Chúa Jesus Christ.
Khi một mảnh vải trắng được đặt trong một thùng thuốc nhuộm màu đỏ,
vải sẽ khoát lên nó màu sắc của thuốc nhuộm. Nó trở nên đồng hóa với
thuốc nhuộm như nó được “báp têm” vào thuốc nhộm. Tương tự như vậy,
tâm linh của chúng ta mặc lấy bổn tánh của Con Đức Chúa Trời khi chúng
ta được báp-têm vào Ngài bởi Đức Thánh Linh tại thời điểm của sự cứu
rỗi. Chúng ta trở nên hoàn toàn đồng hóa với Ngài, kết hiệp mật thiết với
Ngài-một chi thể của thân thể Ngài- làm một với Ngài.
Tất cả những gì Chúa Jesus là, chúng ta là!
Tất cả những gì Chúa Jesus có thuộc về chúng ta!
Tất cả những gì chúng ta là và tất cả những gì chúng ta có là bởi vì chúng
ta ở trong Ngài.
Như Đã Dạy Trong sách Ê-phê-sô
Phao-lô liên tục đề cập đến địa vị và cơ nghiệp của chúng ta “trong Đấng
Christ” trong ba chương đầu của thư tín gửi các tín hữu ở Êphêsô.
¾ Được Phước với Các Phước Hạnh Thuộc Linh

Ông viết rằng chúng ta được phước với mọi thứ phước hạnh thuộc linh
trong Đấng Christ.
Êphêsô 1:3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức
Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Cơ Đốc
mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời .
Tất cả mọi sự giàu có, vinh quang, và những phước hạnh thuộc linh làm
thỏa mãn của thiên đàng có sẵn cho chúng ta để nhận lãnh và tận hưởng
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

76 | T r a n g

¾ Được Chọn Trong Ngài

Chúa Cha đã chọn Chúa Jesus. Ngài là Đấng được lựa chọn. Bởi vì chúng
ta ở trong Ngài, nên chúng ta chia sẻ trong lựa chọn của Ngài.
Êphêsô 1:4 Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong
Đấng Cơ Đốc, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách
trước mặt Ngài.
Đức Chúa Trời không chọn lựa chúng ta vì vẻ bề ngoài của chúng ta, khả
năng của chúng ta, hoặc giá trị bản thân của chúng ta. Ngài chọn lựa
chúng ta vì trong quá khứ đời đời, Ngài đã thấy chúng ta trong Đấng
Christ.
¾ Được Tiền Định Trong Ngài

Chúng ta chia sẻ định mệnh của Ngài bởi vì chúng ta ở trong Ngài.
Êphêsô 1:5 Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa
vị làm con của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, theo mục đích tốt
đẹp của ý muốn Ngài.
Chúng ta không được tiền định để sống đời đời với Đức Chúa Trời vì Ngài
thích chúng ta hơn những tạo vật khác. Chúa Cha có thể nhìn xuyên qua
các thời đại và nhìn thấy chúng ta trong Đấng Christ. Ngài chọn chúng ta
bởi vì Ngài đã chọn Chúa Jesus, và chúng ta là một với Ngài.
Cơ nghiệp của chúng ta và sự tiền định của chúng ta có được là vì địa vị
của chúng ta trong Chúa Jesus Christ.
Êphêsô 1:11 Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa
hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời,
Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn.
¾ Được Chấp Nhận Trong Ngài

Chúng ta được chấp nhận trong Con Yêu Dấu. Chúng ta được Đức Chúa
Cha chấp nhận bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ.
Êphêsô 1:6 để ca ngợi ân sủng vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho
chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!
Sự cứu chuộc, sự tha thứ, và tất cả sự phong phú của ân sủng của Ngài cho
chúng ta là bởi vì chúng ta ở trong Ngài.
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Êphêsô 1:7 Vì trong Đấng Cơ Đốc, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết
Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài.
¾ Được Đóng Ấn Trong Ngài

Chúng ta được Đức Thánh Linh đóng ấn khi Ngài kết hiệp chúng ta một
cách mật thiết, và làm cho chúng ta làm một đời đời với Chúa Jesus
Christ.
Êphêsô 1:13 Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là Tin
Lành của sự cứu rỗi anh em, đã tin Ngài, cũng được đóng ấn bằng
Đức Thánh Linh như lời hứa.
¾ Được Đồng Ngồi Với Ngài

Bởi vì chúng ta là một với Ngài, chúng ta được đồng ngồi với Ngài trong
các nơi trên trời.
Êphêsô 2:6 trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, Đức Chúa Trời đã khiến
chúng ta cùng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.
Mặc dù chúng ta đang sống trong thân thể vật lý trên đất này nhưng về
phương diện địa vị chúng ta đang đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi
trên trời. Khi Chúa Jesus hoàn thành công tác cứu chuộc của Ngài, Ngài
ngồi bên hữu Đức Chúa Cha.
Thi thiên 110:1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi
bên hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân
cho ngươi.
Phao-lô cho biết rằng về phương diện địa vị chúng ta đang ngồi với Ngài.
Chúng ta được hưởng tất cả những lợi ích qua công việc hoàn tất của Ngài
trên trái đất này. Bởi đức tin chúng ta vui hưởng từng giây từng phút yên
nghĩ là phần có sẵn cho mọi tín hữu, ngay cả ở giữa những bão tố của cuộc
đời.
¾ Những Việc Thiện Lành trong Ngài

Chúng ta được dựng nên trong Đấng Christ để thực hiện những việc thiện
lành.
Êphêsô 2:10 Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng
trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu để thực hiện những việc lành, mà Đức
Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.
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A-đam và Ê-va được dựng nên cho một mục đích, và trong Đấng Christ
chúng ta được dựng nên với mục đích tương tự. Chúng ta được dựng nên
để làm công việc của Ngài trên đất này. Chúng ta là thân thể Đấng Christ
hoạt động trên đất này trong vị trí của Ngài.
Khi Chúa Jesus thi hành chức vụ trên trái đất này, Ngài nói với những
người theo Ngài rằng,
Giăng 14:12 Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm
những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với
Cha.
Là những kẻ tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta là thân thể của Ngài.
Chúng ta là đôi bàn chân của Ngài, là cánh tay của Ngài, và bàn tay của
Ngài trên đất này. Là thân thể của Chúa Jesus, chúng ta tiếp tục làm công
việc của Ngài ngày hôm nay.
Thân thể của Đấng Christ:
¾ Đại diện Đấng Christ cho thế giới.
¾ Mang tình yêu của Đức Chúa Trời đến cho thế giới.
¾ Mang đến sự chữa lành và giải cứu của Đức Chúa Trời.
¾ Mang mọi người đến sự nhận biết về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
¾ Được Gần Gũi Trong Ngài

Chúng ta, là kẻ thù của Ngài và cách xa khỏi Ngài, đã được “gần gũi” bởi
Huyết Ngài vì chúng ta ở trong Ngài.
Êphêsô 2:13 Nhưng trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu, anh em là người
trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi, nhờ huyết của Đấng Cơ
Đốc.
Bây giờ chúng ta có thể vui hưởng một mối thông công và liên hệ liên tục,
gần gũi với Ngài.
¾ Được Trở Nên Một

Khi chúng ta được dựng nên trong Ngài, mọi mối thù giữa chúng ta với
Đức Chúa Trời đã bị bãi bỏ. Đột nhiên hai trở nên một.
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Êphêsô 2:15 Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các
điều răn và qui tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân
loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện.
Tạo vật mới không thể bị phân rẽ khỏi Chúa Jesus và sự bình an của Ngài,
miễn là người đó vẫn còn là một với Ngài.
¾ Một Đền Thánh

Trong Ngài, chúng ta đang được xây dựng lại với nhau như một đền
thánh, là nơi Đức Chúa Trời ngự.
Êphêsô 2:20-22 bởi anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và
các nhà tiên tri mà chính Đấng Cơ Đốc Giê-xu là đá góc nhà. Trong
Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ
thánh trong Chúa. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung
vào nhà đó, để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
Thật thú vị khi khám phá ra rằng Thiên Chúa đã chọn để ở với chúng ta
trên đất này. Ngài đã chọn để sống trong chúng ta từng cá nhân và cư ngự
trong tất cả chúng ta về phương diện tập thể là Hội Thánh của Ngài.
¾ Sự Dạn Dĩ – Vững Tin Nơi Ngài

Bởi vì chúng ta ở trong Ngài, làm một với Ngài, hoàn toàn hiệp nhất với
Ngài, và là một tạo vật mới, chúng ta chia sẻ tất cả những gì Ngài là và tất
cả mọi thứ mà Ngài có.
Sự công chính của Ngài đã trở thành sự công chính của chúng ta. Thiên
mệnh của Ngài đã trở thành thiên mệnh của chúng ta. Sự sống của Ngài đã
trở thành sự sống của chúng ta.
Khi chúng ta nhận được mặc khải của tạo vật mới, chúng ta có thể mạnh
dạn nói,
Tôi biết tôi là ai trong Đấng Christ!
Tôi đã trở nên một với Ngài!
Bây giờ tôi chia sẻ sự công chính của Ngài,
Thiên mệnh của Ngài, và Sự sống của Ngài!
Tôi là một tạo vật mới!
Những sự cũ đã qua đi!
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Tất cả mọi thứ đã trở nên mới!
Êphêsô 3:12 Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và
vững tin mà đến gần Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể dạn dĩ bước vào sự hiện diện của Ngài với đầy đủ niềm
vững tin rằng bởi vì chúng ta ở trong Ngài, chúng ta không còn ở dưới
mặc cảm tội lỗi và sự định tội. Chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta là
sự công chính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ.
Con Cái Của Sự Sáng
Chúa Jesus là Đức Chúa Trời được bày tỏ trong thân xác. Chúa Jesus được
sai đến thế giới đen tối về thuộc linh này như ánh sáng để bày tỏ tình yêu
và quyền năng của Đức Chúa Trời cho những ai tin Ngài.
Giăng 8:12 Đức Chúa Giê-xu lại nói với họ rằng: “Ta là ánh sáng của
thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh
sáng của sự sống.”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con
của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải
thuộc về bóng tối.
Tín hữu phải sống như con cái của sự sáng. Họ phải sống đắc thắng theo
ánh sáng của sự mặc khải của Lời Đức Chúa Trời. Phao-lô dạy chúng ta
bằng cách nói,
Êphêsô 5:8 Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa,
anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng.
Được Tẩy Sạch, Được Thánh Hóa và Được Xưng Công Chính
Là những tạo vật mới, chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Chúng ta
được rửa sạch, thánh hóa, và xưng công chính,
1 Cô-rinh-tô 6:10,11 Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ
thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham
lam, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa
hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người
như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc và
trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được
thanh tẩy, được thánh hóa, và được xưng công chính.
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Được tẩy sạch, là được làm cho tinh sạch. Đức Chúa Trời không thể cho
phép sự ô uế vào trong sự hiện diện của Ngài. Công lý hoàn hảo và sự
công chính hoàn hảo không thể đi cùng với tội lỗi.
1 Giăng 1:7 Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như
chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau,
và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng
ta.
“Sự Thánh Hóa” mô tả việc con người có thể có mối quan hệ với Đức
Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Điều đó có nghĩa là chúng ta
được tách biệt khỏi sự dữ, và được biệt riêng cho Đấng Christ. Chúng ta
được tách biệt khỏi thế gian, và có mối quan hệ với Đức Chúa Trời dựa
trên sự công chính của Ngài kể cho chúng ta.
Chúng ta được tẩy sạch và được thánh hóa. Chúng ta cũng được xưng
công chính. Được xưng công chính nghĩa là được Đức Chúa Trời tuyên bố
là công chính về phương diện pháp lý. Chúng ta là người công chính; tâm
linh của chúng ta trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là những
tạo vật mới trong Đấng Christ. Tội lỗi cũ đã biến mất - cuốn trôi đi qua sự
đổ huyết của Chúa Jesus.
Rô-ma 3:28 Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi
đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp
Rô-ma 8:31 b, 33 Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức
Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?
Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn? Chính Đức
Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy.
Khi Sa-tan và bè đảng của hắn đến để nhắc nhở chúng ta về quá khứ,
chúng ta hãy nói,
Quên đi, hỡi Sa-tan,
Ta đã được tẩy sạch, thánh hóa,
và xưng công chính!
Ta là một con người mới!
Những sự cũ đã qua đi!
Tất cả mọi thứ đã trở nên mới!
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QUYỀN CÔNG DÂN MỚI CỦA CHÚNG TA
Những Quyền Lợi của Chúng Ta
Là một tạo vật mới, chúng ta có quyền công dân mới.
Một công dân của một quốc gia được đảm bảo một số quyền không thể
chuyển nhượng theo hiến pháp của quốc gia. Hiến pháp là luật tối cao của
quốc gia ấy. Tất cả các luật khác của quốc gia chịu sự chi phối của các
quyền cơ bản do hiến pháp quy định. Nếu chúng ta không biết những
quyền lợi của chúng ta, chúng ta có thể bị một số người vô đạo đức tước
đoạt chúng.
Là những tạo vật mới, chúng ta được ban cho nhiều quyền lợi không thể
chuyển nhượng, nhưng chúng ta có thể bị ma quỷ tước các quyền lợi ấy.
Chúng ta có thể bị bắt phải đau khổ một cách không cần thiết. Là một tạo
vật mới không đảm bảo rằng chúng ta sẽ tận hưởng tất cả phước thuộc linh
của chúng ta, nhưng điều ấy cho chúng ta quyền hợp pháp đòi lại những
quyền lợi ấy.
Vũ Khí của Chúng Ta
Trong thế gian này, Sa-tan đã chiếm đoạt quyền của chúng ta với tư cách
là những tạo mới. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta các vũ
khí thuộc linh chúng ta cần phải giành lại.
Phao-lô viết rằng vũ khí của chúng ta không thuộc về thế gian này, và
những khí giới ấy có quyền năng thiên thượng, đủ mạnh để giật sập các
đồn lũy.
2 Cô-rinh-tô 10:4 Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là
những vũ khí xác thịt, nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để
phá đổ các thành lũy…
Một đồn lũy giống như một pháo đài. Nó cố gì chặt trên các tình huống,
trên những suy nghĩ, con người, và các tổ chức. Nó có thể là một đồn lũy
mà Sa-tan đã lập nên trên sức khỏe hoặc tài chính của chúng ta. Bất cứ
đồn lũy ấy là gì, chúng ta có các loại vũ khí giật sập nó!
¾ Để Trở Nên Hiệu Quả

Không có vũ khí nào phát huy hiệu quả trừ khi nó được sử dụng.
Nếu một kẻ thù tấn công một người đã trang bị vũ trang, anh ta vẫn có thể
bị hại nếu anh ta không sử dụng vũ khí của mình. Người đang bị tấn công
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có thể được trang bị vũ trang từ đỉnh đầu đến gót chân, nhưng trừ khi anh
ta sử dụng vũ khí của mình, anh ta vẫn có thể bị đánh bại.
Điều này cũng đúng đối với chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta được
tùy ý sử dụng tất cả các loại vũ khí chúng ta sẽ cần đến để đánh bại kẻ thù,
nhưng chúng ta phải tìm hiểu những loại vũ khi ấy và cách sử dụng chúng.
¾ Được Mô Tả

Phao-lô mô tả áo giáp và vũ khí của những tạo vật mới trong sách Êphêsô.
Êphêsô 6:11-17 Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời,
để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỉ.
Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng
chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị
thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời.
Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày
tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh
em vẫn đứng vững vàng.
Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công
chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn luôn
dùng đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên
lửa của ma quỉ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi, và cầm gươm của Thánh
Linh, là lời Đức Chúa Trời.
¾ Vũ Khí Tấn Công

Có hai loại vũ khí chung, phòng vệ và tấn công. Một số vũ khí dùng trong
sự phòng vệ khi chúng ta bị tấn công, và số kia dùng trong việc tấn công
kẻ thù.
Gươm của Thánh Linh - Lời Đức Chúa Trời - là vũ khí tấn công được đề
cập trong phân đoạn kinh thánh này. Khi chúng ta công bố Lời Đức Chúa
Trời trong đức tin, ma quỷ phải chạy trốn. Hắn không có gì để tự vệ lại
loại vũ khí này.
Chúa đã ban cho chúng ta loại vũ khí này, nhưng chúng ta phải học cách
sử dụng nó. Là những tạo vật mới, chúng ta phải công bố Lời Đức Chúa
Trời với những hoàn cảnh mà những hoàn cảnh ấy cố gắng để kéo chúng
ta xuống.
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Kết Luận
Chúng ta có một hình ảnh mới trong Đấng Christ.
Bởi phép lạ của sự tái sinh, chúng ta đã được sinh ra trong gia đình của
Đức Chúa Trời. Là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, chúng ta đã trở
thành kẻ đồng kế tự với Chúa Jesus. Tất cả những gì thuộc về Ngài bây
giờ chúng ta cùng chia sẻ.
Chúng ta ở trong Ngài, và vì địa vị mới của chúng ta, chúng ta được
phước với đủ mọi thứ phước thuộc linh, được lựa chọn, được định sẵn,
được chấp nhận, được đóng ấn, và được đồng ngồi với Ngài.
Chúng ta được tạo ra trong Đấng Christ để thực hiện các việc thiện lành
của Ngài trên đất này. Chúng ta, những người đã từng là kẻ thù của Ngài,
được phép có mối tương giao mật thiết với Ngài. Chúng ta là đền thánh
của Ngài. Chúng ta có một sự dạn dĩ tươi mới và niềm vững tin vì đức tin
của chúng ta nơi Ngài.
Chúng ta những người đã từng ở trong bóng tối bây giờ được mô tả như là
con cái ánh sáng. Chúng ta đã được tẩy sạch, thánh hóa, và xưng công
chính. Chúng ta có quyền công dân với tư cách là những tạo vật mới.
Chúng ta phải trang bị mọi vũ khí của Đức Chúa Trời và giành lại tất cả
các cơ nghiệp của chúng ta, các lợi ích của chúng ta, và các quyền lợi của
chúng ta với tư cách là những tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Sự tái sinh có ý nghĩa gì với bạn?

2. Cụm từ “Trong Đấng Christ” có ý nghĩa gì với bạn?

3. Việc trở thành một phần của con cái ánh sáng có ý nghĩa gì với bạn?
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Bài Bảy:

Những Đặc Quyền của Tạo Vật Mới
LÀ CON CÁI CỦA ÁP-RA-HAM
Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng nếu chúng ta có đức tin, chúng ta là con cái của
Áp-ra-ham. Điều này rất quan trọng vì là con cái của Áp-ra-ham, chúng ta
có rất nhiều đặc quyền và đặc lợi.
Ga-la-ti 3:6,7... Như Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được kể
là công chính.” Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là
con cái của Áp-ra-ham.
Sự công chính của Áp-ra-ham
Đức Chúa Trời nhìn thấy Áp-ra-ham là người công chính không phải do
những việc lành của ông, đời sống gương mẫu của ông, hoặc sự xứng đáng
của ông, nhưng vì Áp-ra-ham có đức tin. Áp-ra-ham không trọn vẹn,
nhưng ông là người công chính vì đức tin của mình.
Chúng ta không buộc phải trọn vẹn để có sự công chính của Đức Chúa
Trời. Tuy nhiên, chúng ta phải tin Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự công
chính của Ngài bởi đức tin, như Áp-ra-ham đã làm.
Trong lĩnh vực tự nhiên, chúng ta thuộc về cha trên đất của chúng ta, sinh
ra trong một gia đình mang tên ông. Khi chúng ta được tái sinh qua đức
tin, chúng ta được sinh ra trong một gia đình đức tin và có quyền sử dụng
danh của gia đình ấy - gia đình của Áp-ra-ham.
Lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham
Khi Đức Chúa Trời gọi Áp-ram (sau này gọi là Áp-ra-ham) ra khỏi Charan, và Ngài ban cho ông nhiều lời hứa, và vì chúng ta ở trong gia đình
của Áp-ra-ham, chúng ta có thể chia sẻ những lời hứa này.
Sáng-thế-ký 12:1-3 Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng:
Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi
đến xứ ta sẽ chỉ cho.
Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi,
cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ
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ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả
ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
Chúng ta được hưởng phước lành của Áp-ra-ham! Chúng ta có thể công
bố những lời hứa này cho chính chúng ta.
Dòng Dõi của Ông
Đức Chúa Trời hứa ban cho Áp-ra-ham một dòng dõi đông đúc. Dòng
giống của ông được so sánh như bụi trên đất – ám chỉ dòng dõi thuộc thể
của ông.
Sáng-thế-ký 13:16 Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất; thế
thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi
ngươi vậy.
Đức Chúa Trời cũng nói với Áp-ra-ham rằng con cháu của ông sẽ đông
như sao trên trời – ám chỉ dòng dõi thuộc linh của ông qua đức tin.
Sáng-thế-ký 15:5 Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi
hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi.
Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.
Giao Ước Đời Đời
Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham và con cháu ông một giao ước đời
đời. Qua đức tin, chúng ta là con cháu của ông và chúng ta là một phần
của giao ước đời đời này.
Sáng-thế-ký 17:7 Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi
trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa
Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.
Chúa Jesus, Dòng Dõi của Áp-ra-ham
Nếu chúng ta ở trong Chúa Jesus, chúng ta là những người thừa kế lời hứa
của phước lành của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham. Chúng ta là những
người thừa kế với giao ước của Áp-ra-ham.
Ga-la-ti 3:16 Về các lời hứa đã phán cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông,
Kinh Thánh không nói: “Và cho các dòng dõi”, như dành cho nhiều
người, nhưng nói: “Và cho dòng dõi con,” như chỉ về một người, đó là
Đấng Cơ Đốc.
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Ga-la-ti 3:29 Nếu anh em thuộc về Đấng Cơ Đốc, thì anh em là dòng
dõi Áp-ra-ham, tức là những người thừa kế theo lời hứa.
PHƯỚC CỦA CHÚNG TA TRONG ÁP-RA-HAM
Chúng ta là con cái của Áp-ra-ham – dòng dõi thuộc linh của ông - và bởi
đức tin chúng ta có thể nhận được các phước lành của ông. Nếu chúng ta
muốn nhận được những phước lành bởi đức tin, chúng ta phải biết về
chúng.
Danh Sách Các Phước Lành
Phục Truyền 28:1-14 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va
Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều
răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức
Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu
ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này
là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi: Ngươi sẽ được
phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của
thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc
ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được
phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi
sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức
Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại
trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do
bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước
lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi;
Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi ban cho ngươi.
Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm
một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; muôn dân
của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và
chúng nó sẽ sợ ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho
ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể
ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được
sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ
ngươi để ban cho ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho
báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước
cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn
ngươi không vay ai. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va
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Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm
theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay,
mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác,
thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi,
ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.
Được Ban Cho Chúng
Những lời hứa này trước tiên đã được ban cho Áp-ra-ham, sau đó để cho
con cháu về phương diện thuộc thể của ông, và kế đến những lời hứa ấy
được ban cho dòng dõi thuộc linh của ông - những người có đức tin.
Ga-la-ti 3:6,7,14 ... Như Áp-ra-ham “tin Đức Chúa Trời, và ông được
kể là công chính.”
Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những ai có đức tin là con cái của
Áp-ra-ham.
để trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu phước lành dành cho Áp-ra-ham đến
được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về
Thánh Linh.
Cho Ngày Hôm Nay
Chú ý rằng những lời hứa dành cho Áp-ra-ham là bây giờ, chứ không phải
để đến khi chúng ta lên thiên đàng. Chúng dành cho ngày hôm nay.
Hãy dành thời gian để cảm tạ Chúa vì một số phước lành dành cho chúng
ta là những tạo vật mới.
Thưa Cha, con tạ ơn Ngài vì con được phước trong thành phố
và ngoài đồng ruộng.
Con được phước bất cứ nơi nào con ở.
Con tạ ơn Ngài vì bông trái của thân thể con, con cái con được phước.
Con tạ ơn Chúa vì gia súc của con cũng được Ngài ban phước.
Con tạ ơn Chúa vì giỏ đi chợ của con luôn đầy
dư và con có thức ăn mỗi ngày.
Con tạ ơn Chúa con được phước khi con đi ra cũng
như khi con đi vào.
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Con biết rằng khi một kẻ thù cố gắng đánh nhau với con,
hắn đã bị đánh bại rồi.
Hắn sẽ do một đường ra đánh con, rồi do bảy đường
chạy trốn trước mặt con.
Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì mọi việc con làm đều sẽ thịnh vượng.
Ngày hôm nay con sẽ bước đi theo đường lối của Ngài,
ngày mai, và mỗi ngày trong cuộc đời con.
Con cảm tạ Chúa vì mọi người thấy Ngài vĩ đại như
thế nào qua đời sống của con.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài sẽ cung cấp cho con sự thịnh vượng dồi dào.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã mở các kho chứa phước hạnh ở trên trời,
để con có thể nhận lãnh được chúng trên đất này.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài đặt con ở đằng đầu chứ không phải đằng đuôi –
Ngài đã đặt con trên cao chứ không phải dưới thấp.
Thưa Cha, con tạ ơn Cha vì tất cả những phước hạnh của Ngài! Con sẽ
bước theo Ngài và không xoay khỏi Ngài, lạy Chúa.
Con sẽ không phục vụ các thần khác.
Con sẽ giữ các điều răn của Ngài.
Trong Danh Chúa Jesus, A-men!
ĐƯỢC TỰ DO KHỎI LUẬT CỦA SỰ TỘI VÀ SỰ CHẾT
Được Cứu Bởi Ân sủng
Phao-lô nói rằng tội lỗi không còn quyền kiểm soát hợp pháp hoặc cai trị
trên những người tuyên xưng Chúa Jesus là Chúa và là Cứu Chúa của họ.
Chúng ta không còn sống dưới luật pháp. Chúng ta được cứu – được
chuộc - không phải bởi luật pháp, nhưng nhờ ân sủng.
Rô-ma 6:14 Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị trên anh em đâu, bởi anh em
không ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân sủng.
Êphêsô 2:8 Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này
không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời.
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Định nghĩa của ân sủng là ân huệ dành cho người không xứng đáng - một
điều đó được ban cho chúng ta mà chúng ta không xứng đáng để nhận
lãnh.
Chúng ta không những chỉ không xứng đáng để nhận ân sủng của Đức
Chúa Trời, mà chúng ta hoàn toàn xứng đáng điều ngược lại. Con người
thất bại trong việc làm trọn luật pháp và như vậy, điều đó không thể mang
lại sự cứu rỗi cho họ - nó chỉ có thể mang lại sự chết.
Được cứu có nghĩa là được cứu khỏi một cái gì đó hoặc được giải phóng
khỏi một điều gì đó. Chúng ta được giải phóng khỏi những điều gì?
Tự Do Khỏi Sự Rủa Sả
Chúng ta không sống dưới luật của sự tội và sự chết, và chúng ta không
còn ở dưới sự rủa sả của luật pháp. Chúng ta đã được chuộc khỏi sự rủa sả
của luật pháp; nhưng, nếu chúng ta không biết những đặc quyền của chúng
ta với tư cách là những tạo vật mới, khi Sa-tan hoặc các ác linh của hắn
đến đặt đặt những sự rủa sả trên chúng ta, chúng ta có thể thất bại. Tuy
nhiên, khi chúng ta biết những đặc quyền và những đặc lợi của mình với
tư cách là những tạo vật mới, chúng ta có thể chiến thắng trong mọi trận
chiến.
Khi những điều này đến chống lại chúng ta, là những điều mà chúng ta
biết được là có liên quan đến sự rủa sả, với tư cách những tạo vật mới
chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng,
Tôi đã được chuộc khỏi sự rủa sả của luật pháp.
Chúa Jesus Trở Nên Sự Rủa Sả Vì Chúng Ta
Chúa Jesus đã trở nên sự rủa sả vì chúng ta! Ngài trở thành Đấng thay thế
của chúng ta và gánh lấy những sự ruả sả này trên chính thân thể Ngài để
chuộc chúng ta ra khỏi chúng! Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi lời rủa
sả của luật pháp khi Ngài đã trả hình phạt cho chúng ta trên thập tự giá.
Ga-la-ti 3:13 Đấng Cơ Đốc đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật
pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta - vì có lời chép: “Đáng rủa
thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”
Chúa Jesus là Đấng duy nhất có khả năng giữ trọn luật pháp. Ngài đã sống
một đời sống trọn vẹn theo luật pháp và do đó đã trở thành của lễ hy sinh
trọn vẹn.
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¾ Được Chuộc Khỏi Sự Rủa Sả

Việc biết sự rủa sả bao gồm những gì là rất quan trọng. Chúa Jesus chất
trên chính Ngài những gì thay cho chúng ta? Sự rủa sả của luật pháp là gì?
Khi chúng ta học phần này, chúng ta có thể phát hiện ra những điều mà
chúng ta chấp nhận từ Satan mà lẽ ra chúng ta không cần phải chấp nhận.
Môi-se đã liệt kê nhiều điều liên quan đến sự rủa sả trong Phục Truyền
28:15-68(hãy đọc toàn bộ phần này). Môi-se cũng liệt kê những sự rủa sả
đến như hậu quả của sự bất tuân và sau đây là một bản tóm tắt ngắn gọn.
Phục Truyền 28:15, 20 Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán
của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các
điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì
này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp
ngươi:
Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng, cái giỏ và
thùng nhồi bột của ngươi cũng bị rủa sả, hoa quả của thân thể ngươi,
bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái
ngươi, đều sẽ bị rủa sả!
Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Vì cớ ngươi làm điều ác, và
lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài
sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng, và hăm dọa cho đến
chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng.
Những sự rủa sả của luật pháp là gì? Những hình phạt của việc không tuân
giữ luật pháp là gì?
¾ Bị bệnh tật quấy rầy
¾ Bệnh sốt, viêm
¾ Bị nắng cháy, bị hạn hán
¾ Bị rệp và nấm mốc hại
¾ Các từng trời ở trên đầu sẽ như đồng,
¾ Và đất dưới chân sẽ như sắt
¾ Mưa hóa ra cát và bụi
¾ Bị đánh bại
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¾ Thây sẽ làm đồ ăn cho chim trên trời và thú dưới đất
¾ Bị ghẻ chốc, trĩ lậu, ghẻ ngứa, và lác
¾ Bị điên loạn, sự đui mù, và lảng trí
¾ Không được phước và thịnh vượng trong công việc, hằng ngày sẽ bị

hiếp đáp và cướp giựt, chẳng ai giải cứu cho
¾ Mất người thân, mất nhà, mất thành quả lao động
¾ Mất tài sản, mất con cái

Đây chỉ là sự khởi đầu của danh sách!
Ứng Dụng Thực Tế
Bây giờ, hãy dành thời gian để đọc lại những lời rủa sả của luật pháp trong
sách Phục Truyền, nhưng lần này nhớ rằng Chúa Jesus đã cứu chuộc bạn
khỏi sự rủa sả của luật pháp và thêm các từ, “Chúa Jesus đã chuộc tôi ra
khỏi ____________. Ví dụ,
Chúa Jesus đã chuộc tôi ra khỏi dịch bệnh.
Chúa Jesus đã chuộc tôi ra khỏi căn bệnh lãng phí.
Chúa Jesus đã chuộc tôi ra khỏi sốt và viêm.
Chúa Jesus đã chuộc tôi ra khỏi sự nóng bức.
Chúa Jesus đã chuộc tôi ra khỏi...
Hãy tìm ra những điều được liệt kê trong Phục Truyền 28 mà Sa-tan đã đặt
trên bạn. Chúng là một phần của sự rủa sả của luật pháp và Chúa Jesus đã
chuộc bạn ra khỏi chúng rồi!
Hãy bắt đầu đồng ý với Lời Đức Chúa Trời,
Tôi được Chúa Jesus chuộc ra
sự rủa sả của _______.
Chúa Jesus đã trả thay hình phạt cho tội lỗi của tôi.
Tôi ra lịnh cho tất cả các triệu chứng
của sự rủa sả này rời khỏi tôi ngay bây giờ!
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Khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã trở thành sự rủa sả cho
chúng ta để chúng ta có thể được xưng công chính. Ngài không chỉ ban cho chúng
ta sự sống đời đời, nhưng Ngài cũng ban chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cần để
sống một đời sống đắc thắng.
Khi Sa-tan cố gắng đưa ra một số trong những sự rủa sả này, bạn hãy nói,
Ớ Sa-tan! Điều đó là không thể được
Chúa Jesus đã chuộc ta khỏi sự rủa sả đó rồi.
Tự Do Khỏi Quá Khứ
Thông thường thì Sa-tan sẽ gài bẫy chúng ta để chúng phải chấp nhận một
trong những sự rủa sả bằng cách thuyết phục chúng ta rằng chúng ta đã
phạm tội, và rằng sự rủa sả này là hình phạt cho tội lỗi. Chúng ta bắt đầu
suy nghĩ chúng ta đáng phải chịu những gì hắn đặt trên chúng ta.
Sa-tan đúng khi hắn nói với chúng ta rằng sự rủa sả đến là hậu quả của tội
lỗi. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Jesus đã trả
hình phạt cho tội lỗi, để chúng ta không còn cần phải chịu tội lỗi hay sự
rủa sả đến như là hậu quả của tội lỗi.
2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Cơ Đốc, người ấy là tạo
vật mới, những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.
Sống Đắc Thắng
Là những tạo vật mới, chúng ta được tự do khỏi luật của sự tội và sự chết.
Chúng ta được chuộc khỏi mọi tội lỗi, mọi hình phạt, và mọi sự rủa sả.
Rô-ma 8:2 vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu
đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.
Nếu chúng ta phạm tội, hãy xưng tội và tiếp nhận sự tha thứ.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín,
công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều
bất chính.
Khi chúng ta xưng nhận tội lỗi, ngay lập tức chúng ta được giải thoát khỏi
xiềng xích mà tội lỗi có trên chúng ta. Chúng ta được tẩy sạch khỏi mọi
điều gian ác. Sa-tan không thể đánh bại chúng ta qua sự kiện cáo và định
tội.
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Tội lỗi, sự rủa sả của nó, và luật của sự tội và sự chết, không có bất kỳ
quyền pháp lý nào để mang lại sự thất bại. Chúng ta có thể sống với phước
lành của tạo vật mới trong đời sống của chúng ta.
Với Quyền Năng Để Đắc Thắng
Áp-ra-ham có đức tin và điều đó được kể là công chính cho ông. Bởi đức
tin, chúng ta có thể nhận được các phước lành đã ban cho ông.
Chúa Jesus đến, gánh lấy tất cả sự rủa sả của luật pháp trên chính Ngài.
Bởi đức tin, chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Bởi đức tin, chúng ta có đắc
thắng những gì thuộc về thế gian này. Đức tin ban cho chúng ta năng
quyền để đắc thắng!
1 Giăng 5:4 Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian, và
điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng
ta.
Là những tạo vật mới, chúng ta sở hữu năng quyền đắc thắng của Đức
Chúa Trời trong chúng ta. Sự lựa chọn còn lại thuộc về chúng ta liệu
chúng ta có cho phép quyền năng này hoạt động hay không. Chúng ta có
thể chọn để tin Lời Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta có thể chọn để tin vào
hoàn cảnh xung quanh chúng ta.
Năng quyền đắc thắng của Đức Chúa Trời được phóng thích khi chúng ta
tin và phóng thích Lời của Ngài bằng cách mạnh dạn công bố nó ra. Đức
tin của chúng ta nơi Lời Đức Chúa Trời mang đến sự đắc thắng cho chúng
ta.
Satan nói với chúng ta rằng chúng ta phạm tội, là những tội nhân vô giá
trị, và rằng chúng ta bất lực trong việc chống lại bệnh tật, đau khổ, nghèo
đói và tuyệt vọng là một phần của sự rủa sả.
¾ Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta là những tạo vật mới, được giải

phóng khỏi mặc cảm tội lỗi, sự định tội, và sự rủa sả của luật pháp.
¾ Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta là những người thừa kế tất cả các

phước lành trong lời hứa của Áp-ra-ham.
¾ Đức Chúa Trời nói rằng với tư cách là những người chiến thắng,

chúng ta có thể bước đi trong những phước hạnh dư dật của Ngài.
Chúng ta có thể là, có thể làm, và có tất cả những gì Đức Chúa Trời đã
cung ứng cho chúng ta với tư cách là những kẻ tin nơi Đấng Christ Jesus.
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¾ Chúng ta phải chọn để tin Đức Chúa Trời thay vì những lời dối trá của

ma quỷ.
¾ Chúng ta phải lựa chọn nhìn thấy chính mình theo cách Đức Chúa

Trời nhìn thấy chúng ta.
¾ Chúng ta phải bắt đầu công bố tất cả những gì Đức Chúa Trời đã nói

về chúng ta.
Rồi chúng ta có thể vui hưởng những quyền lợi tuyệt vời của chúng ta với
tư cách là những tạo vật mới trong Đấng Christ Jesus!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tại sao việc hiểu rằng chúng ta ở trong gia đình của Áp-ra-ham là điều quan trọng?

2. Liệt kê một số lời hứa giao ước của Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham là quan trọng đối với bạn.

3.Sử dụng Phục Truyền 28:15-68, viết một trang giấy những lời công bố sự tự do của bạn khỏi sự rủa sả
của luật pháp.
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Bài Tám:

Những Ơn Phước của Tạo Vật Mới
Giới thiệu
Sự mặc khải về tạo vật mới và sự công chính của chúng ta trong Chúa
Jesus mang lại nhiều lợi ích cho các tín hữu trong Đấng Christ.
Thi thiên 68:19a Đáng ngợi khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh
gánh nặng chất các phước lành trên chúng tôi] của chúng tôi,
THÔNG CÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Một trong những lợi ích lớn nhất của tạo vật mới là chúng ta có thể cùng
đi với Đức Chúa Trời một cách vững tin và không chút xấu hổ trong ánh
sáng của sự hiện diện vinh hiển Ngài. Chúng ta có thể nói chuyện với
Ngài. Chúng ta có thể có mối thông công gần gũi và mật thiết với Ngài.
1 Giăng 1:3-7 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh
em, để anh em có được sự tương giao với chúng tôi, còn chúng tôi vẫn
có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa
Giê-xu Cơ Đốc. Chúng tôi viết điều này cho anh em, để niềm vui của
chúng ta được trọn vẹn.
Đức Chúa Trời là ánh sáng. Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài
và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không
có bất cứ bóng tối nào. Nếu chúng ta nói mình được tương giao với
Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không làm
theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như
chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau,
và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch mọi tội của chúng
ta.
Cơ-đốc-giáo khác với tất cả các tôn giáo khác về phương diện khi chúng
ta tiếp nhận Đấng Christ, chúng ta có thể có một mối quan hệ cá nhân
(một phần của gia đình đời đời của Đức Chúa Trời) và thông công (liên hệ
hàng ngày) với Đức Chúa Trời.
Mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc là khôi phục lại mối
quan hệ giữa Ngài với con người, và để khôi phục lại mối tương giao của
chúng ta với Ngài.
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Định Nghĩa
Theo từ điển Webster Unabridged, từ thông công [tương giao] được định
nghĩa như sau:
¾ Ở trong tình trạng được liên kết, được kết giao với
¾ Sự liên kết cùng nhau giữa một số người trên cơ sở bình đẳng và thân

mật.
¾ Tương giao
¾ Tình bằng hữu
¾ Sự rất thân thiết
¾ Chia sẽ cùng nhau

Một Sự Kêu Gọi
Chúng ta được mời gọi để thông công [tương giao] với Đức Chúa Trời.
1 Cô-rinh-tô 1:9 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh
em vào sự thông công [sự tương giao]với Con Ngài là Đức Chúa Giêxu Cơ Đốc, Chúa chúng ta.
Thật là một ý nghĩ tuyệt vời. Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta vào sự
thông công [sự tương giao] với Ngài. Đức Chúa Trời muốn được thông
công [tương giao] với chúng ta!
Sự thân mật với Đức Chúa Trời nên dẫn đến cùng một mức độ hiệp thông
với anh chị em của chúng ta trong gia đình của Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết,
1 Giăng 1:3,4 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh
em, để anh em có được sự tương giao với chúng tôi, còn chúng tôi vẫn
có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa
Giê-xu Cơ Đốc. Chúng tôi viết điều này cho anh em, để niềm vui của
chúng ta được trọn vẹn.
Mang Đến Sự Vui Mừng
Sự vui mừng là kết quả của một mối tương giao mật thiết, không bị cản trở
với Đức Chúa Trời, và với các tín hữu trong Đấng Christ Jesus.
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Thi Thiên 16:11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước
mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng
vô cùng.
Không có sự vui mừng nào lớn hơn là sự vui mừng được kinh nghiệm bởi
mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài. Giê-rê-mi
đã viết,
Giê-rê-mi 15:16 Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời
Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa
Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!
Tín hữu, những người đã tìm thấy sự mặc khải về tạo vật mới trong Chúa
Jesus, đã tìm thấy sự vui mừng.
Một khi những người bị áp bức bởi những mặc cảm tội lỗi, sự định tội, và
cảm giác bất xứng, khám phá ra sự mặc khải về sự công chính, họ được
giải phóng khỏi sự trói buộc và bước vào sự hoan hỉ và niềm vui sướng vô
cùng.
Chỉ có những người đã kinh nghiệm sự mặc khải về tạo vật mới, mới có
thể trải nghiệm niềm vui tràn ngập trong mối tương giao mật thiết với Đức
Chúa Trời mà không sợ bị định tội.
Đa-vít đã viết về sự vui mừng này.
Thi thiên 32:1,2 (TLB) Phước thay cho người nào được tha sự vi
phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào
Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả
dối!
Mối Tương Giao Bị Gãy Đỗ
Nếu chúng ta phạm tội, mối quan hệ của chúng ta với Đưc Chúa Trời
không bị gãy đỗ. Chúng ta vẫn còn là con cái của Ngài.
Nhưng tội lỗi làm cho mối tương giao giữa chúng ta với Ngài bị gián
đoạn. Một lần nữa, tội lỗi đã trở thành một rào cản giữa chúng ta và Đức
Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót lớn lao của
Ngài, Ngài đã mở đường để mối tương giao giữa chúng ta với Ngài được
phục hồi ngay lập tức.
Giăng viết,
1 Giăng 1:8-10 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là
chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn
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nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha tội
cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng
chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ
nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.
“Xưng nhận” có nghĩa là nói ra tên. Chúng ta phải nói ra tên những tội lỗi
của chúng ta và không lừa dối chính mình, cố gắng che giấu hoặc phủ
nhận rằng chúng ta đã phạm tội. Thay vào đó, chúng ta phải nhanh chóng
thừa nhận với chính mình và với Đức Chúa Trời những gì chúng ta đã làm
là tội lỗi trong mắt của Ngài và trong mắt của chúng ta.
Từ “tội lỗi” có nghĩa là “trật đích.” Chúng ta phạm tội bất cứ lúc nào
chúng ta trật khỏi đích của sự công chính trọn vẹn của Đức Chúa Trời
bằng những ý nghĩ hay những hành động của chúng ta.
Ngay thời điểm chúng ta nhận ra rằng mình đã “trật đích”, hãy ngay lập
tức xưng tội của chúng ta và tiếp nhận sự tha thứ và sự tẩy sạch của Đức
Chúa Trời khỏi sự bất chính đó.
¾ Lạm Dụng Ân sủng của Đức Chúa Trời

Nhiều người không có sự mặc khải về sự công chính, đã lạm dụng ân sủng
của Đức Chúa Trời. Họ đã lầm tưởng rằng điều này có nghĩa họ có thể
phạm tội cố ý miễn là sau đó họ xưng tội và nhận được sự tha thứ của Đức
Chúa Trời.
Giăng đã nói rõ ràng điểm này, khi ông tiếp tục trong câu kế tiếp, chúng ta
không cố tình cho phép tội lỗi đi vào đời sống của chúng ta.
1 Giăng 2:1 Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này,
hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có
Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là
Đấng công chính.
Sự Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là từ bỏ tội lỗi.
SỰ THỊNH VƯỢNG
Một lợi ích khác nữa của một tín hữu được tái sinh - một tạo vật mới - là
chúng ta có thể có sự thịnh vượng đích thực. Có hai loại thịnh vượng, đó
là phần hồn, và thịnh vượng trong lĩnh vực tài chính.
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Qua sứ đồ Giăng, Đức Chúa Trời cho biết rằng Ngài muốn chúng ta thịnh
vượng và có sức khỏe tốt - thậm chí là phần hồn của chúng ta cũng được
thịnh vượng.
3 Giăng 1:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh
vượng trong mọi sự, và được khoẻ mạnh phần xác anh cũng như đã
được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.
Đức Chúa Trời muốn điều gì trên hết mọi sự khác? Rằng chúng ta sẽ thịnh
vượng và có sức khỏe tốt, thậm chí là linh hồn của chúng ta cũng được
thịnh vượng.
Vậy thì “thịnh vượng phần hồn” nghĩa là gì?
Thịnh Vượng Phần Hồn
Linh hồn của chúng ta là trí tuệ, cảm xúc và ý chí của chúng ta. Thịnh
vượng phần hồn – là thịnh vượng trí tuệ và thịnh vượng cảm xúc – điều
này có được qua việc dâng đời sống chúng ta làm của lễ sống cho Chúa
Jesus, và sự đổi mới của tâm trí chúng ta qua Lời Đức Chúa Trời. Thịnh
vượng phần hồn là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng và sức khỏe
thể chất.
Rô-ma 12:1,2 Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa
Trời tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh
khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh
em.
Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài, những tạo vật mới của Ngài, được
thịnh vượng cả về tâm hồn lẫn về thân thể. Các tạo vật mới không còn rập
khuôn với hệ thống của thế gian này. Họ phải rập khuôn theo Lời Chúa.
¾ Một Tiến Trình

Những tạo vật mới đang trong tiến trình được biến hóa và sự biến hóa này
xảy ra khi tâm trí của họ được đổi mới bằng cách liên tục đọc, nghe, suy
gẫm, tin, và hành động trên Lời Đức Chúa Trời.
Bước đầu tiên quan trọng đối với sức khỏe đầy trọn và thịnh vượng là
bước vào sự mặc khải về tạo vật mới. Sự mặc khải này sẽ giải phóng các
tín hữu từ những mặc cảm tội lỗi, sự định tội, và cảm giác bất xứng, để họ
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có thể nhận được tất cả những lợi ích của tạo vật mới, và bắt đầu bước đi
trong sự thịnh vượng và sức khỏe hoàn hảo.
¾ Được Mô Tả

Sự “thịnh vượng” thật của con cái của Đức Chúa Trời được mô tả trong
Thi Thiên đầu tiên.
Thi thiên 1:1-3 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật
pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh
bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo;
Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
Một người thực sự thịnh vượng là một người:
¾ bước đi trong đức tin và sự vâng phục sự mặc khải của Lời Đức Chúa

Trời
¾ bước đi trong tình yêu thương và có kinh nghiệm sâu sắc và mật thiết

với Đức Chúa Trời và với những anh chị em khác trong đức tin.
¾ kinh nghiệm sự bình an và thỏa nguyện của Đức Chúa Trời trong tất

cả những gì người ấy làm.
¾ liên tục phục vụ Chúa và lưu tâm đến nhu cầu của người khác.
¾ các nhu cầu tài chính của người ấy được cung cấp một cách dư dật để

người ấy được trang bị một cách tốt nhất để làm mọi việc lành.”
¾ có thể dâng hiến một cách rời rộng cho Chúa và cho những nhu cầu

của người khác.
Thịnh Vượng Về Tài Chính
Trái với những gì chúng ta có thể đã được dạy, tiền không phải là xấu.
Nhưng sự yêu mến tiền bạc mới là gốc rễ của mọi điều ác.
Tiền là một điều cần thiết và quan trọng trong việc thực hiện Đại Mạng
Lệnh. Chúng ta phải biết làm thế nào để nhận được sự thịnh vượng tài
chính từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể đạt đến những người hư mất
của thế giới này với Tin Mừng của Chúa Jesus Christ.
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Giăng đã cảnh báo chúng ta rằng chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không
để lòng của mình nơi những điều của thế gian này. Chúng ta phải liên tục
cảnh giác chống lại sự mê đắm về giàu sang, hay sự kêu ngạo của đời là
những điều dẫn đến lòng ham mê vật chất, hoặc danh tiếng.
Đức Chúa Trời nói rằng nếu trước hết chúng ta tìm kiếm vương quốc của
Ngài và sự công chính của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều.
Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và
sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy
nữa.
Tạo vật mới, là người đã có sự mặc khải về sự công chính, luôn đặt việc
mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính Ngài trên bất
cứ nhu cầu nào của riêng mình. Người ấy sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời và
sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban cho người ấy “tất cả mọi điều.”
¾ Dâng Hiến cho Chúa

Đức Chúa Trời không phải là tìm kiếm các hồ chứa, trong đó để đổ phước
lành tài chính của Ngài. Thay vào đó, Ngài đang tìm kiếm các con sông, là
những người sẽ dâng hiến vào vương quốc của Ngài.
Chúa Jesus phán,
Lu-ca 6:38 Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc
cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực
nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.
Khi chúng ta dâng hiến trong đức tin và trong sự vâng phục Chúa, Ngài sẽ
nhân cấp nó lên và ban lại cho chúng ta để chúng ta có thể tiếp tục dâng
hiến cho Ngài.
Thịnh vượng là một trong những lời hứa phước hạnh mà Đức Chúa Trời
dành cho những tạo vật mới. Đức Chúa Trời đã lập giao ước về những
phước hạnh tài chính với dân sự Ngài là những người vâng lời Ngài.
SỨC KHỎE VÀ SỰ CHỮA LÀNH
Một lợi ích lớn khác của những tạo vật mới là Đức Chúa Trời cung ứng sự
chữa lành cho thân thể họ.
Sự mặc khải về sự công chính của tạo vật mới sẽ giải phóng những người
đã bị ràng buộc bởi mặc cảm tội lỗi, sự định tội, và cảm xúc bất xứng, để
họ có thể dạn dĩ nhận lãnh sự chữa lành từ Đức Chúa Trời.
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Trong công tác cứu chuộc của Chúa Jesus thay thế cho chúng ta, Ngài đã
cung ứng cho chúng ta sự cứu rỗi đời đời, và Ngài cũng cung ứng sự chữa
lành cho thân thể chúng ta.
Được Chữa Lành bởi Những Lằn Đòn của Ngài
Trong lời tiên tri vĩ đại của Ê-sai về sự đến của Đấng Mê Si, ông nói rõ
ràng về sự chữa lành của chúng ta.
Ê-sai 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác
chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được
bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.
Phi-e-rơ khẳng định thông điệp của Ê-sai khi ông viết về công tác cứu
chuộc của Chúa Jesus bằng cách sử dụng cùng những từ ngữ đã được sử
dụng.
1 Phi-e-rơ 2:24 ... Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề
ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công chính; Ngài
gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng
ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công chính; lại nhân
những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.
Giê-hô-va-Rapha
Ngay sau khi con cái Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Đức Chúa Trời đã bày tỏ
chính Ngài là Giê-hô-va Rapha, Đức Chúa Trời là Đấng chữa bệnh của họ.
Xuất Hành 15:26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giêhô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng
tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho
ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là
Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.
Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Sự chữa lành là cho ngày hôm
nay!
Lời Đức Chúa Trời Mang Đến Sức Khỏe
Vua Sa-lô-môn nói với chúng ta rằng sự sống và sức khỏe cho toàn bộ cơ
thể của một người là qua Lời Đức Chúa Trời.
Châm ngôn 4:20-22 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng
tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,
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hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được
nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
Nếu chúng ta chú ý đến Lời Chúa và suy gẫm về những gì Ngài nói về
đời sống trong sức khỏe, thì nó sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của
chúng ta. Khi tâm trí của chúng ta được đổi mới, thân thể chúng ta cũng
được đổi mới.
Khi sự mặc khải này di chuyển từ tâm linh chúng ta đến tâm trí chúng ta,
chúng ta sẽ dạn dĩ nói Lời Đức Chúa Trời trong đức tin, trong sự chữa
lành và trong sức khỏe sẽ trở thành hiện thực.
Ghi chú: Để nghiên cứu sâu hơn về sự chữa lành hãy tìm sách Đức CHúa
Trời Cung Ứng Ơn Chữa Lành của A.L và Joyce Gill.
QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Một lợi ích lớn lao khác của tạo vật mới là khả năng phóng thích quyền
năng của Đức Thánh Linh từ bên trong chúng ta.
Những Sự Cản Trở
Nhiều tín hữu đầy dẫy Thánh Linh đã thất bại trong việc phóng thích
quyền năng của Đức Chúa Trời là quyền năng đang ở trong họ bởi vì họ bị
những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực trói cột.
Nhiều Cơ-đốc-nhân, là những người không có sự mặc khải về sự công
chính của Đức Chúa Trời ban cho các tạo vật mới, đã bị cản trở qua việc
cho phép tội lỗi vẫn cứ ở trong đời sống họ. Họ có ý thức về tội lỗi thay vì
ý thức về sự công chính. Họthấy mình là những kẻ tội lỗi, và chưa bao giờ
có thể có đắc thắng trong đời sống của họ. Họ đã làm buồn lòng Đức
Thánh Linh, hoặc dập tắt Ngài trong đời sống của họ.
Phaolô viết,
Êphêsô 4:30,31 Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức
Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.
Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu
rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.
Một người có ý thức tội lỗi, sẽ tiếp tục phạm tội, và vì điều này, sẽ buồn
lòng Đức Thánh Linh và người ấy sống một đời sống bất lực và thất bại.
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Mặc khải Về Sự Công Chính
Những tín hữu có sự mặc khải về tạo vật mới, sẽ thấy mình là công chính.
Họ sẽ thấy mình đúng như cách họ được tạo dựng để trở nên như vậy. Họ
sẽ thấy mình làm những việc Chúa Jesus làm. Họ sẽ thấy mình là người
công chính, có mối tương giao với Đức Chúa Trời, và được Ngài sử dụng
để giúp đỡ người khác.
Họ sẽ thấy mình làm việc với sự xức dầu của Đức Chúa Trời được biểu lộ
qua đời sống của họ. Như Chúa Jesus đã nói, sông nước hằng sống sẽ chảy
mà không hề bị cản trở qua đời sống và chức vụ của họ.
Chúa Jesus phán,
Giăng 7:38 nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng
mình, y như Kinh thánh đã chép vậy.
Quyền Năng Để Làm Chứng
Chúa Jesus phán rằng mục đích của quyền năng, là quyền năng đến khi
chúng ta nhận lãnh báp têm trong Đức Thánh Linh, là để chúng ta trở nên
hiệu quả trong việc làm chứng cho Đấng Christ Jesus.
Công vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các
ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-rusa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
¾ Các Dấu Kỳ và Phép Lạ

Kế hoạch của Đức Chúa Trời để đạt được những linh hồn hư mất là truyền
giáo với phép lạ. Các dấu kỳ và phép lạ sẽ luôn luôn xác nhận Lời của
Phúc Âm khi Lời đó được chia sẻ hay rao giảng.
Lời nói cuối cùng của Chúa Jesus cho các tín hữu của Ngài trước khi
thăng thiên theo phúc âm Mác là,
Mác 16:15-20 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian,
giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được
rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các
dấu lạ này: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn
trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên
kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được
đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
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Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm
với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững
đạo).
Qua sự mặc khải của tạo vật mới, các tín hữu sẽ có thể dạn dĩ làm chứng
cho Chúa Jesus trong quyền năng của Đức Thánh Linh.
¾ Tự Do Khỏi Sợ Hãi

Họ sẽ không còn bị cản trở bởi sự sợ hãi con người.
Họ sẽ dạn dĩ nói,
2 Ti-mô-thê 1:7,8 vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần
nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.
Vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, …
Những tín hữu với sự mặc khải của tạo vật mới sẽ là chứng nhân can đảm
và không chút xấu hổ cho Chúa Jesus.
Họ sẽ dạn dĩ nói,
Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
¾ Quyền Năng Không Bị Cản Trở

Các tín hữu với sự mặc khải của tạo vật mới sẽ cho phép quyền năng
không bị cản trở của Đức Chúa Trời biểu lộ qua các dấu lạ, dấu kỳ, và
phép lạ chữa bệnh.
Mặc cảm tội lỗi và sự định tội sẽ không còn trói cột họ, họ có thể dạn dĩ
đuổi quỉ hoặc đặt tay trên người bệnh và phóng thích quyền năng của Đức
Chúa Trời tuôn chảy trên thân thể họ.
Một người với sự mặc khải về tạo vật mới sẽ kinh nghiệm những lợi ích
của mối tương giao với Đức Chúa Trời: sự vui mừng, sự chữa lành và sức
khỏe, thịnh vượng và quyền năng không bị cản trở của Đức Chúa Trời.
Những lợi ích này không chỉ để cho các tín hữu dùng mà chúng còn được
tuôn đổ cho những người hư mất và cho thế giới đang chết này.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Hãy mô tả mặc cảm tội lỗi, sự định tội, và cảm giác bất xứng có thể cản trở mối tương giao của tín hữu
với Đức Chúa Trời như thế nào.

2.Bằng cách nào mà sự mặc khải về tạo vật mới và sự công chính ban cho nhưng không có thể giải
phóng một người để người ấy nhận được sự biểu lộ của sự chữa lành từ Đức Chúa Trời?

3. Bằng cách nào mà sự mặc khải về tạo vật mới và sự công chính ban cho nhưng không có thể giải
phóng một tín hữu để anh ta trở thành một nhân chứng hiệu quả và táo bạo cho Chúa Jesus?
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Bài Chín:

Những Người Dự Phần vào Bổn Tính Thiên Thượng
BẢN CHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi của cá nhân chúng ta,
chúng ta trở thành một tạo vật mới. Chúng ta nhận được một bổn tánh
hoàn toàn mới. Đó là bổn tánh của chính Đức Chúa Trời. Thật thú vị khi
khám phá ra rằng chúng ta thực sự là những người dự phần vào bổn tánh
Đức Chúa Trời.
2 Phi-e-rơ 1:4 và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất
quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự
hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn
tánh Đức Chúa Trời.
Bổn tánh của Đức Chúa Trời là gì?
Có những phần của bổn tánh thiên thượng, các thuộc tính của Đức Chúa
Trời, mà chỉ dành riêng cho một mình Ngài mà thôi. Đó là:
¾ Đời đời - không có khởi đầu và kết thúc
¾ Bất biến - không thể thay đổi
¾ Toàn năng – làm được tất cả mọi sự
¾ Toàn tại- hiện ở khắp mọi nơi

Kể Cho Chúng Ta
Tuy nhiên, có những phần thuộc bổn tánh của Đức Chúa Trời được kể cho
chúng ta tại thời điểm của sự cứu rỗi. Chúng trở thành một phần không thể
thiếu của tạo vật mới. Chúng ta được ban cho:
¾ Sự công chính
¾ Sự thánh khiết
¾ Tình yêu thương
¾ Sự tốt lành, ân sủng và lòng thương xót
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Các phần này trong bổn tánh của Đức Chúa Trời được kể cho tâm linh
mới được tạo nên của chúng ta tại thời điểm của sự cứu rỗi.
Được Bày Tỏ Bởi Lời Hứa của Ngài
Phi-e-rơ nói rằng bởi quyền năng Đức Chúa Trời chúng ta đã được ban
cho tất cả mọi điều liên hệ đến sự sống và sự tin kính. Chúng ta trở nên
người dự phần vào bổn tánh thiên thượng bởi sự mặc khải của Lời Đức
Chúa Trời. Những điều này đã được ban cho chúng ta qua những lời hứa
rất lớn và rất quý.
2 Phi-e-rơ 1:2-4 nguyền xin ân sủng và sự bình an được gia thêm cho
anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus, là Chúa
chúng ta! Sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ. Quyền phép Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính,
khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,
và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho
chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế
gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa
Trời.
Trở Thành Những Người Dự Phần
Có thể có bổn tánh của Đức Chúa Trời trong tâm linh của chúng ta mà
không trở thành một người dự phần bổn tánh thiên thượng của Ngài trong
kinh nghiệm của chúng ta.
Sứ đồ Phaolô đã viết,
Phi-líp 2:12,13 Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em
đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ
là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm
nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng
anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.
Tại thời điểm của sự cứu rỗi, chúng ta có những thuộc tính của Đức Chúa
Trời trong tâm linh của chúng ta, nhưng cần phải trải qua một quá trình
thời gian để chúng biểu lộ ra ngoài và trở thành một phần của tâm trí và
thân thể chúng ta. Tất cả các tín hữu đã trở thành người dự phần vào bổn
tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời trong tâm linh của họ. Tuy nhiên,
chỉ qua sự mặc khải của tạo vật mới mà chúng ta mới có thể trở thành
người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Ngài trong tâm hồn và thân
thể chúng ta.
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Tín hữu có thể trở thành người dự phần và tận hưởng những gì đã thuộc về
họ bởi sự mặc khải của những lẽ thật mà những lẽ thật ấy bày tỏ rằng họ
đã nhận được bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời.
Chỉ khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa, và bởi đức tin chúng ta công bố
những lời hứa trong Lời Ngài, chúng ta mới thực sự trở thành người dự
phần vào bổn tánh thiên thượng của Ngài trong tâm hồn và thân thể chúng
ta.
Trong khi tâm linh mới được tạo nên của chúng ta nhận được bổn tánh
thiêng thượng của Ngài, trong bài học này chúng ta sẽ học cách trở thành
một người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Ngài trong phần tâm
hồn và thân thể chúng ta.
TRỞ NÊN GIỐNG NHƯ NGÀI
Chúng ta đã được tiền định trong Đấng Christ để nên giống hình ảnh của
Ngài.
Rô-ma 8:29 Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn
để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm
Con cả ở giữa nhiều anh em...
Tâm linh của tạo vật mới được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời,
và Cơ-đốc-nhân đang trong quá trình trở nên giống hình ảnh của Ngài
trong phần tâm hồn và thân thể của họ.
Một Quá Trình Biến Hóa
Sứ Đồ Phaolô viết cho tín hữu Rôma,
Rô-ma 12:1,2 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa
Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh,
đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm
trí mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của
Đức Chúa Trời là thể nào.
Là những tạo vật mới, chúng ta không còn rập khuôn theo đời này. Chúng
ta phải sống trong một quá trình liên tục biến đổi như chúng ta đang được
biến hóa để trở nên giống như hình bóng của Con Đức Chúa Trời.
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¾ Dâng Thân Thể

Chúng ta bắt đầu quá trình biến hóa bằng cách thực hiện một cam kết dâng
toàn bộ thân thể của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Thân thể chúng ta là
đền thờ của Chúa Thánh Linh và chúng ta dâng thân thể mình làm “của lễ
sống cho Ngài.”
Để trở thành một người dự phần vào bổn tánh thiên thượng mà chúng ta
đã có trong Chúa Jesus, chúng ta phải dâng đời sống mình hoàn toàn vào
quyền tể trị của Chúa Jesus Christ hàng ngày.
¾ Thay Đổi Tâm Trí

Ngay cả khi thân thể chúng ta được biến hóa, tâm hồn của chúng ta phải
được biến hóa bởi một quá trình liên tục gọi là sự đổi mới tâm trí.
Quá trình biến hóa này diễn ra khi chúng ta liên tục đọc, nghe, suy gẫm,
tin, và hành động theo Lời Đức Chúa Trời. Đó là một công việc siêu nhiên
Đức Thánh Linh.
Bởi quá trình siêu nhiên này, thân thể chúng ta và tâm hồn của chúng ta
trở thành người dự phần vào bổn tánh thiên thượng.
Đức Chúa Trời Đang Hành Động Trong Chúng Ta
Phaolô đã cầu nguyện, với cường độ của một người phụ nữ đang cơn thai
nghén, cho các tín hữu Ga-la-ti rằng Đấng Christ sẽ được hình thành trong
họ.
Ga-la-ti 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...
Ông nói với các tín hữu tại Phi-líp rằng Chúa đang hành động trong họ.
Phi-líp 2:13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời Đấng hành động lòng anh em
vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. (NKV)
Đức Chúa Trời tiếp tục làm việc trong đời sống của những tạo vật mới của
Ngài, cho đến khi họ được giống như hình bóng Con Ngài.
Chúng ta càng cho phép Ngài làm công việc của Ngài ở bên trong của
chúng ta, chúng ta càng trở nên giống Đấng Christ.
Ghi chú đặc biệt: Chúng ta đã nghiên cứu về sự công chính của Đức
Chúa Trời và cách mà sự công chính ấy được kể cho chúng ta. Sự công
chính là một trong các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Trong bài học này,
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chúng tôi sẽ thừa nhận rằng đã biết về sự công chính của Ngài và cách mà
sự công chính ấy được kể cho tại thời điểm của sự cứu rỗi và chuyển sang
các thuộc tính khác của Đức Chúa Trời.
DỰ PHẦN VÀO SỰ THÁNH KHIẾT CỦA NGÀI
Đức Chúa Trời là Thánh
Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thật tuyệt diệu, độ tinh khiết tuyệt đối
và sự hoàn hảo là không thể tả được. Nó tách biệt hoàn toàn khỏi tội lỗi và
sự ô uế.
Đức Chúa Trời hoàn toàn thánh khiết trong bổn tánh của Ngài và trong tất
cả các đường lối của Ngài. Các thiên sứ tuyên bố sự thánh khiết của Ngài.
Ê-sai 6:3 Các sê-ra-phim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh
thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự
vinh hiển Ngài!
Được Truyền Cho Phải Nên Thánh
Tâm linh của tạo vật mới của chúng ta thánh khiết như chính Đức Chúa
Trời là thánh.
Sứ đồ Phaolô viết,
Êphêsô 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng
Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức
Chúa Trời.
Hãy nhớ rằng, thân thể chúng ta và tâm hồn chúng ta đang trong quá trình
trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ. Chúng ta phải chọn để nên thánh
trong đời sống hàng ngày của mình. Đây là sự thánh khiết mang tính kinh
nghiệm.
Lê-vi-ký 19:2b Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các
người, vốn là thánh.
Chúng ta phải chọn để nên thánh trong cách cư xử của chúng ta. Chúng ta
phải dâng đời sống mình làm chiếc bình thánh cho Đức Chúa Trời. Chúng
ta phải coi như mình đã chết đối với tội lỗi và sống với Chúa Jesus.
Đây là sự thánh hóa mang tính kinh nghiệm, một quá trình được thiết lập
ngoài hệ thống thế gian này và cho chính Chúa Jesus Christ. Đó là sự trở
nên giống như Chúa Jesus trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và
trong cách cư xử của chúng ta.
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1 Phi-e-rơ 1:15,16 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em
cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên
thánh, vì ta là thánh.
Chúng ta được truyền cho phải nên thánh và chúng ta có thể làm điều này
bằng cách dự phần của bổn tánh của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
DỰ PHẦN VÀO TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA NGÀI
Đức Chúa Trời là Tình Yêu Thương
Đức Chúa Trời tự bổn tánh của Ngài là Tình Yêu Thương. Ngài là nguồn
gốc của tất cả tình yêu thương.
1 Giăng 4:16 Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa
Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong
sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong
người ấy.
Biểu hiện vĩ đại nhất của tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với nhân
loại là trong món quà quý báu của Con Ngài.
Rôma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với
chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta
chịu chết.
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban
Con một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống
đời đời.
Bốn Loại Tình Yêu Thương
Vì trong thế giới hiện đại từ “tình yêu thương” thường bị hiểu sai, cho nên
chúng ta cần biết bốn từ được sử dụng cho tình yêu thương trong tiếng Hy
Lạp.
¾ Eros

“Eros” là tình yêu thương mang tính xác thịt. Nó không được sử dụng
trong Tân Ước. Nó đề cập đến tình yêu nhục dục mà Đức Chúa đã ban
giữa hai vợ chồng như được mô tả trong Nhã-ca. Đức Chúa Trời cấm loại
tình yêu này bên ngoài của biểu thức thân mật giữa vợ và chồng.
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¾ Storge

“Storge” là một tình yêu thương không mang tính xác thịt. Đó là tình yêu
gia đình, sự yêu mến. Nó được sử dụng như từ gốc trong các tính từ
“philostorgos” có nghĩa là để được dịu dàng trìu mến.
Rô-ma 12:10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như
anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.
Storge là tình cảm mà các thành viên gia đình dành cho nhau cả trong gia
đình tự nhiên và trong gia đình của Đức Chúa Trời.
¾ Philia

“Philia” là tình yêu bằng hữu sâu sắc hoặc tha thiết gắn bó với ai
đó. Một danh từ có họ hàng với, “philema” có nghĩa là “hôn”.
Philia là tình yêu ấm áp và tình cảm dâng trào.
Giăng 5:20 Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ
cho Con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các
ngươi lấy làm lạ lùng.
Philia đã được sử dụng để mô tả các mối quan hệ yêu thương giữa
Chúa Giê-su và La-xa-rơ.
Giăng 11:3 Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa
Jêsus rằng: Lạy Chúa, này, kẻ Chúa yêu mắc bịnh.
Một từ khác là “Philos,” có nghĩa là một người nào đó rất thân
thiết với tình cảm của một người.
Giăng 15:13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn
hữu mà phó sự sống mình.
Đây là loại tình yêu thân mật mà một người chồng và người vợ
dành cho nhau (philandros).
Ngoài các mối quan hệ tình yêu gần gũi và ấm áp mà Đức Giê-su
đã dành cho La-xa-rơ, loại tình yêu này cũng được thấy trong mối
quan hệ tình cảm giữa Đa-vít và Giô-na-than. Đó là một tình yêu
đặc biệt giới hạn trong một vài mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hai
người.
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¾ Agape

Tình yêu Agape là tình yêu không mang tính xác thịt của Đức Chúa Trời
được biểu lộ qua các bông trái của Thánh Linh trong đời sống của người
tín hữu.
Ga-la-ti 5:22,23 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự
vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó.
Tình yêu Agape là một tình yêu siêu nhiên. Đó là tình yêu của Đức Chúa
Trời được biểu lộ qua Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta, qua đời sống
của chúng ta, và trong các hành động của chúng ta đối với người khác.
Vì tình yêu này đến từ Đức Chúa Trời, đó là một tình yêu mà thế giới chỉ
có thể trải nghiệm qua tạo vật mới - qua chúng ta. Đó là tình yêu dành cho
những người lân cận của chúng ta, bạn bè của chúng ta, và có thể làm cho
thế giới cảm thấy lạ, và cho kẻ thù của chúng ta.
1 Giăng 3:16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa
đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em
mình vậy.
Tóm Tắt
Eros bị giới hạn bởi luật của Đức Chúa Trời chỉ cho dành người phối ngẫu
của chúng ta.
Storge được giới hạn cho các gia đình tự nhiên và thuộc linh của chúng ta.
Philia được giới hạn cho người phối ngẫu hoặc bạn thân của chúng ta.
Tuy nhiên, qua tạo vật mới, tình yêu Agape của Đức Chúa Trời được thể
hiện cho mọi người, kể cả kẻ thù của chúng ta.
Tình Yêu Agape Trong Hành Động
¾ Yêu Nhau

Bởi sự gán cho siêu nhiên về bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời,
và với tư cách là bông trái của Thánh Linh, những tạo vật mới đã trở thành
những người yêu thương nhau.
Rô-ma 13:8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương
nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp.
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Chúa Jesus phán,
Giăng 13: 34,35 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các
ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi
cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều
đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Dấu hiệu trên tất cả những điều khác để nhận ra các môn đệ của Chúa
Jesus là tình yêu mà họ dành cho nhau.
¾ Một Môn Đồ của Tình Yêu Thương

Một môn đồ là một người chịu kỷ luật của Chúa Jesus. Người ấy hơn cả
một Cơ-đốc-nhân. Người ấy là một người bởi đức tin và sự vâng phục,
được biến đổi để trở nên giống bổn tánh yêu thương và hình ảnh của Chúa
Jesus. Một môn đồ sẽ nói với Sứ đồ Giăng,
1 Giăng 4:7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự
yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa
Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
Những tạo vật mới, những người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của
Đức Chúa Trời, sẽ bước đi trong tình yêu Agape của Ngài.
Rô-ma 5:5b ... vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong
lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.
¾ Tình Yêu Bởi Luật Pháp Truyền Dạy

Luật pháp Môi-se cũng truyền cho chúng ta phải yêu thương nhau.
Lê-vi-ký 19:18 Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu
dân sự mình; nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta
là Đức Giê-hô-va....
Những người chưa được tái sanh không thể thực hiện luật pháp. Họ không
thể tự mình yêu người lân cận như mình.
Chúa Jesus ban cho những tạo vật mới của Ngài một điều răn mới của tình
yêu thương.
Rô-ma 13:9 Vả, những điều răn này: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ
giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, và mọi điều răn khác nữa,
bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời này: Ngươi phải yêu kẻ
lân cận mình như mình.

117 | T r a n g

¾ Làm Trọn Luật Pháp Bằng Tình Yêu Thương

Tình yêu thương là sự làm trọn luật pháp.
Rô-ma 13:10 Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu
thương là sự làm trọn luật pháp.
Phaolô đã viết cho các tín hữu tại Ga-la-ti rằng,
Ga-la-ti 5:14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy
yêu kẻ lân cận như mình.
Yêu Thương Kẻ Thù Của Chúng Ta
Đức Chúa Trời, trong bổn tánh yêu thương vĩ đại của Ngài, yêu thương
chúng ta ngay cả khi chúng ta còn là kẻ thù của Ngài. Là những tạo vật
mới, chúng ta cũng có bổn tánh tình yêu của Ngài. Chúng ta cũng phải yêu
những người hư mất trên thế gian này và chia sẻ với họ tình yêu thương và
lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
Bởi vì chúng ta là những tạo vật mới, chúng ta là những kẻ dự phần của
tình yêu-bổn tánh của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Thánh Linh, chúng ta có
thể và phải yêu ngay cả những kẻ thù của chúng ta.
Ma-thi-ơ 5:44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù
nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.
Chúa Jesus sẽ không bao giờ truyền cho chúng ta làm một điều gì đó mà
chúng ta không thể làm được. Chúng ta có thể và phải yêu thương kẻ thù
của chúng ta bằng tình yêu agape của Đức Chúa Trời.
¾ Bày Tỏ Tình Yêu Agape

Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài làm thế nào để thể hiện tình yêu agape
cho người khác - kể cả kẻ thù của họ.
Luke 6:27-30 Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy
yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa
mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này,
hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi,
thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin, hãy cho, và nếu có
ai đoạt lấy của các ngươi, thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta
làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.
Sứ đồ Phaolô đã viết,
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Rô-ma 12:20 Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy
cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà
chất trên đầu người.
¾ Ví Dụ Về Tình Yêu Agape

Ê-tiên là một ví dụ tuyệt vời về tình yêu agape siêu nhiên trong hành động
khi ông bị kẻ thù của mình ném đá.
Công Vụ 7:59,60 Chúng đang ném đá, thì Ê-tiên cầu nguyện rằng:
Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn, người quì xuống,
kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa
nói lời đó rồi, thì ngủ.
Chúng ta, những người dự phần vào bổn tánh thiên thượng, bởi Đức
Thánh Linh có thể và phải có tình yêu siêu nhiên này cho người khác,
ngay cả đối với kẻ thù của chúng ta.
Một người sống bằng cảm xúc của mình không bao giờ có thể trải nghiệm
loại tình yêu này. Nó chỉ có thể được trải nghiệm và thể hiện bởi những
người đã có sự mặc khải về tình yêu của Đức Chúa Trời trong họ.
¾ Chọn Để Yêu Thương

Vì yêu thương kẻ thù của chúng ta là trái với cảm xúc của chúng ta và bổn
tánh tự nhiên, nên chúng ta những người đã có mặc khải về bổn tánh yêu
thương của Đức Chúa Trời phải chọn yêu thương như Đức Chúa Trời yêu
thương.
1 Phi-e-rơ 1:22 Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng
có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng
hết lòng;
Người Yêu của Đức Chúa Trời
Những người đã có mặc khải của tạo vật mới là những người ở trong Đấng
Christ, và đã trở thành người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Ngài,
sẽ, trên tất cả mọi sự, là người yêu của Đức Chúa Trời.
Họ sẽ làm tất cả mọi điều để làm hài lòng Ngài bằng sự vâng phục Lời
Ngài. Họ sẽ là những người thờ phượng Ngài.
Những tạo vật mới sẽ liên tục ca tụng Đức Chúa Trời vì tất cả các phước
lành tuyệt vời của Ngài. Họ sẽ tôn thờ Đức Chúa Trời vì Ngài là ai. Sự ca
ngợi Đức Chúa Trời sẽ hằng ở nơi môi miệng họ.
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Những tạo vật mới sẽ có mối quan hệ tình yêu sâu sắc và thân mật với
Đức Chúa Trời.
Thi thiên 42:1,2 Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như
con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa
Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời
chừng nào?
Tạo vật mới sẽ bước đi trong tình yêu agape của Đấng Christ đối với các
anh em trong đức tin của mình, kẻ thù của mình, và đối với Đức Chúa
Trời.
DỰ PHẦN VÀO SỰ TỐT LÀNH VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NGÀI
Đức Chúa Trời Là Tốt Lành
Đức Chúa Trời tự bổn tánh của Ngài là tốt lành.
Thi thiên 52:1b Sự tốt lành của Đức Chúa Trời còn mãi mãi. (NKJ)
Sự tốt lành của Đức Chúa Trời là một sự hoàn hảo tuyệt đối. Sự tốt lành
của Ngài dành cho tất cả các tạo vật của Ngài bởi lòng thương xót và ân
sủng của Ngài.
Lòng Thương Xót và Ân Sủng của Đức Chúa Trời
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi đã được thể
hiện rõ ràng nhất và đầy đủ nhất khi Ngài đã ban Con của Ngài chết thay
cho chúng ta. Một trong những định nghĩa của lòng thương xót là:
¾ sự nhẫn nhục trong việc giáng sự trừng phạt trên kẻ phạm tội

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời là sự tốt lành của Ngài được thực
hiện trong sự thay mặt cho nhu cầu của chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng
giàu lòng thương xót!
Êphêsô 2:4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì
cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta...
Đức Chúa Trời được gọi là Cha hay thương xót.
2 Cô-rinh-tô 1:3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.

120 | T r a n g

¾ Được Cứu Bởi Ân sủng

Một định nghĩa của ân sủng là:
¾ Ân huệ không phải do công trạng hay nổ lực của Đức Chúa Trời dành

cho nhân loại.
Nó là một biểu hiện của tình yêu vĩ đại của Ngài.
Ê-phê-2:5,8 nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho
chúng ta sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân sủng mà anh em được
cứu –
Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
¾ Ngai Ân Sủng

Bây giờ, với tư cách là những tạo vật mới, chúng ta có thể dạn dĩ đến gần
ngai ân sủng của Ngài.
Hêbơrơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ân sủng, hầu cho
được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần
dùng. (NKJ)
DỰ PHẦN VÀO SỰ THA THỨ CỦA NGÀI
Đức Chúa Trời Tha Thứ
Biểu hiện lớn nhất của ân sủng và lòng thương xót của Đức Chúa Trời
được tìm thấy trong sự tha thứ của Ngài. Sự tha thứ của Ngài mở rộng cho
tất cả các tội nhân khi họ tiếp nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi của họ Đấng thay thế cho cá nhân họ.
Êphêsô 1:7 Trong Ngài, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài,
được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng của Ngài.
Sự tha thứ của Ngài dành cho mọi tín hữu khi họ xưng nhận tội lỗi của họ.
1 Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín
công chính để tha tội cho chúng ta và cho chúng ta sạch mọi điều gian
ác.
Sự tha thứ của Đức Chúa Trời là sự biểu hiện lớn lao nhất của lòng thương
xót và ân sủng trong bổn tánh thiên thượng của Ngài.
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Trong Tân Ước, sự tha thứ có nghĩa là:
¾ tống đi xa
¾ xóa bỏ hoàn toàn các khoản nợ hay tội lỗi
¾ ban cho ân huệ vô điều kiện, bằng cách tháo ra, phóng thích hay bác

bỏ các tội lỗi hoặc các sự vi phạm.
Đức Chúa Trời tha thứ và Ngài quên đi! Sự tha thứ của Ngài dựa trên
công tác cứu chuộc của Chúa Jesus, Đấng không chỉ trả giá cho hình phạt
của tội lỗi chúng ta, mà còn mang những tội lỗi của chúng ta đi sâu trong
lòng đất, để chúng không bao giờ được nhớ lại hay được dùng để chống
lại chúng ta một lần nữa.
Hê-bơ-rơ 8:12 Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, và không nhớ đến tội
lỗi họ nữa.
Chúng Ta Phải Tha Thứ
Là những người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời, là
những tạo vật mới, chúng ta sẽ bước đi trong lòng thương xót và ân sủng
của Đức Chúa Trời đối với người khác. Chúng ta sẽ tha thứ như Đức Chúa
Trời đã tha thứ cho chúng ta.
Êphêsô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót,
tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng
Christ vậy.
¾ Tiếp Tục Tha Thứ

Ngay cả khi một người tiếp tục phạm tội với chúng ta, chúng ta phải tiếp
tục tha thứ.
Ma-thi-ơ 18:21,22 Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rẳng:
Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy
lần? Có phải đến bảy lần chăng?
Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng
đến bảy mươi lần bảy.
Là một tạo vật mới, chúng ta có thể tha thứ bởi vì chúng ta là người dự
phần vào bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể và
phải tha thứ vì Chúa Jesus đã tha thứ cho chúng ta.
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¾ Chọn Để Tha Thứ

Sự tha thứ là một sự lựa chọn. Nó là một hành động vâng phục Đức Chúa
Trời. Chúng ta không phải chờ đợi để tha thứ cho đến khi chúng ta cảm
thấy thích. Chúng ta phải vâng lời Chúa và đưa ra quyết định tha thứ bởi
vì Đức Chúa Trời trong lòng thương xót và ân sủng của Ngài đã tha thứ
cho chúng ta.
Chúa Jesus bị treo trên thập tự giá trong sự hiện diện của kẻ thù của Ngài.
Họ đã đánh đập Ngài, nhổ trên Ngài, chế nhạo Ngài, nói vu cho Ngài, đội
mão gai trên đầu Ngài, và thậm chí đóng đinh Ngài. Tuy nhiên, ngay cả
khi Ngài bị treo trên thập giá, Ngài đã tha thứ cho họ.
Lu-ca 23:34 Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ,
vì họ không biết mình làm điều gì...
Chúa Jesus là một hình mẫu cho chúng ta. Vì Ngài đã tha thứ và Ngài ở
trong chúng ta, chúng ta cũng có thể tha thứ.
Tha Thứ Để Được Tha Thứ
Cùng một Chúa Jesus này đã phán,
Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng
ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các
ngươi.
Là một tạo vật mới trong Chúa Jesus Christ, sở hữu bổn tánh tình yêu
thiên thượng của Đức Chúa Trời cùng, lòng thương xót, và ân sủng, chúng
ta cũng có thể tha thứ cho tất cả những ai đã phạm tội nghịch cùng chúng
ta hoặc nghịch cùng những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta được
truyền cho phải tha thứ để chúng ta có thể được tha thứ.
Kết Luận
Với tư cách là những tạo vật mới, chúng ta có sự sống và bổn tánh của
Đức Chúa Trời trong tâm linh của chúng ta.Tâm hồn và thân thể chúng ta
trở thành người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Ngài khi chúng ta
trở nên giống như hình bóng Con Ngài.
Phần của chúng ta là dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống cho Đức
Chúa Trời, để dành nhiều thời gian ở trong Lời Đức Chúa Trời, và lắng
nghe các giáo sư của Ngài để tâm hồn chúng ta sẽ được biến đổi bởi sự
mặc khải của Lời Ngài.
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Chúng ta phải trở thành người dự phần vào sự công chính của Đức Chúa
Trời, sự thánh khiết, tình yêu thương và lòng thương xót. Chúng ta phải
dự phần vào lòng thương xót và ân sủng của Ngài cho đến khi chúng ta,
giống như Ngài, trở thành những người tha thứ của người khác.
Là những tạo vật mới, tâm linh của chúng ta được gán cho bổn tánh thiên
thượng của Đức Chúa Trời. Tâm hồn và thân thể chúng ta trở thành người
dự phần vào bổn tánh thiên thượng bởi quyền năng biến đổi của Lời Đức
Chúa trời trong đời sống của chúng ta.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Hãy mô tả quá trình mà chúng ta có thể trở thành người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Đức
Chúa Trời?

2. Khi bạn trở thành một người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời, bạn có thể mong
đợi những thay đổi nào trong thái độ, trong các mối quan hệ của bạn, và trong những hành động đối
với người khác?

3. Tại sao việc chúng ta tha thứ cho tất cả những ai đã phạm tội nghịch cùng chúng ta là quan trọng?
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Bài Mười:

Lời Đức Chúa Trời và Tạo Vật Mới
LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Giới Thiệu
Sự mặc khải về tạo vật mới được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời. Lời
Ngài bày tỏ Chúa Jesus và địa vị của chúng ta trong Ngài. Sự biến hóa của
tâm hồn và thân thể chúng ta chỉ có thể đến bởi sự đổi mới tâm trí của
chúng ta qua quyền năng của Lời Đức Chúa Trời.
Quá trình biến hóa này xảy ra khi chúng ta suy gẫm Lời Đức Chúa Trời,
hình dung chính chúng ta theo cách Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta.
Khi chúng ta bắt đầu tuyên bố Lời Đức Chúa một cách liên tục cho chính
mình, những sự tưởng tượng của chúng ta sẽ bắt đầu khuôn đúc hình thành
theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta sẽ được khai
phóng và chúng ta sẽ bắt đầu thấy mình là, làm, và có tất cả những gì Đức
Chúa Trời nói về chúng ta với tư cách là những tạo vật mới trong Con
Ngài.
Chúa Jesus, Lời Hằng Sống
Chúa Jesus và Ngôi Lời là một. Để biết Lời Ngài là để biết Ngài.
Giăng 1:1,14 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời,
và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng
ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con
một đến từ nơi Cha.
Chúa Jesus là Lời của Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là sự mặc khải của
Chúa Jesus. Chúa Jesus được bày tỏ trong mỗi sách của Kinh Thánh. Để
suy gẫm về Lời Đức Chúa Trời cũng là cùng đi thăm viếng với Chúa
Jesus.
Khi Chúa Jesus được mặc khải cho chúng ta, chúng ta sẽ giống như Ngài!
1 Giăng 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái
Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa
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được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống
như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
Qua sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta khám phá ra mặc khải
thay đổi cuộc đời, mặc khải về tạo vật mới.
Được Ban Cho Bởi Sự Thần Cảm
Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh. Nó không chỉ là một bộ sưu tập
các cuốn sách được viết bởi những người khác nhau qua các thời đại, nó
được Đức Chúa Trời soi sáng và thần cảm.
2 Ti-mô-thê 3:16,17 Tất cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi
dẫn [thần cảm, hà hơi], có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy
người trong sự công chính, cho người thuộc về Đức Chúa Trời được
trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Từ ngữ nguyên gốc dịch “được Đức Chúa Trời thần cảm” có nghĩa là
“được Ngài hà hơi.”
Khi Đức Chúa Trời hà hơi thở của Ngài vào Ađam, Ađam đã trở thành
một linh hồn sống. Ađam đã có chính sự sống của Đức Chúa Trời ở bên
trong ông.
Trong cùng một cách như vậy, Đức Chúa Trời đã hà sự sống của Ngài vào
Lời của Ngài. Lời Đức Chúa Trời là vô ngộ và trọn vẹn bởi vì nó được
Đức Thánh Linh cảm thúc.
2 Phi-e-rơ 1:20,21 Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri
nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. 21 Vì chẳng hề có lời
tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh
Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.
Sống Động và Đầy Dẫy Năng Quyền
Lời Đức Chúa Trời sống động với sự sống của chính Ngài. Lời Đức Chúa
Trời có quyền năng thay đổi đời sống của chúng ta bằng quyền năng của
Thánh Linh Ngài.
Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh
nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với
linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.
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Chứa Đựng Sự Sống của Đức Chúa Trời
Sự sống của Đức Chúa Trời, được hà vào Lời của Ngài, vẫn còn sống với
sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời như ngày nó được viết ra.
Sự sống của Đức Chúa Trời, là sự sống trong Lời của Ngài, tiếp tục chảy
vào đời sống của những người dành nhiều thời gian trong nó.
Châm ngôn 4:20-22 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng
tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,
hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được
nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
Sống Bởi Lời của Đức Chúa Trời
Tạo vật mới sống bằng Lời của Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống
chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng
Đức Chúa Trời.
Tạo vật mới phải sống trong Lời Đức Chúa Trời, và ở trong Lời ấy ngày
và đêm.
Giô-suê 1:8 Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi; và
ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những
gì viết trong đó; vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì
như thế ngươi sẽ thành công. (BDCG)
Lời Đắc Thắng
Khi chúng ta đọc, suy gẫm, tin, công bố, và hành động theo Lời Hằng
Sống của Đức Chúa Trời, nó sẽ cứ đắc thắng như nó đã xảy ra tại thành Êphê-sô.
Phaolô dạy Lời Chúa hàng ngày tại trường Ti-ra-nu.
Công vụ 19:10-12 Việc này tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mọi người
ở A-si-a, cả người Do Thái lẫn người Hi Lạp, đều được nghe đạo
Chúa. Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các phép lạ phi thường,
đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng ông đã dùng đặt trên các bệnh
nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ.
Khi Phao-lô tiếp tục giảng dạy và rao giảng Lời Chúa tại thành Êphêsô,
những điều đầy quyền năng cứ tiếp tục xảy ra.
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Công vụ 19:17-20 Tất cả những người ở Ê-phê-sô, cả người Do Thái
lẫn người Hi Lạp biết việc đã xảy ra thì sợ hãi, và danh Chúa là Đức
Chúa Giê-xu càng được tôn kính. Nhiều người đã tin, đến xưng tội và
tỏ thật các việc họ đã làm. Có một số người trước kia hành nghề phù
thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị
giá các sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc. Vậy, nhờ quyền
năng của Chúa, đạo Chúa cứ tăng trưởng và ngày càng được thắng.
Nếu chúng ta cứ ở trong Lời Chúa, đọc và suy gẫm ngày và đêm, tin, công
bố, và hành động một cách mạnh mẽ trên Lời đó, sự mặc khải của Lời
Chúa sẽ phát triển mãnh liệt và chiếm ưu thế trong đời sống của chúng ta
và các thành phố của chúng ta như nó đã xảy ra tại Êphêsô và Tiểu Á.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỜI TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA
Nuôi Dưỡng Tâm Linh Chúng Ta
Lời Chúa chuyển tải đức tin cho tâm linh của chúng ta, và nó xây đắp nên
tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và với nhau. Lời Đức Chúa
Trời nuôi dưỡng tâm linh của tạo vật mới, Lời ấy còn quan trọng hơn ăn
thức ăn tự nhiên để nuôi dưỡng cơ thể.
Gióp 23:12 Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, tôi đã trân
trọng những lời của miệng Ngài hơn là thực phẩm cần thiết của tôi.
(NKJ)
Giê-rê-mi 15:16 Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời
Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa
Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!
Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống
chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng
Đức Chúa Trời.
Mang Đến Sự Đẹp Lòng Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta học tập và biết Lời của Ngài như
cách Phao-lô dạy Ti-mô-thê.
2 Ti-mô-thê 2:15 (BTT) Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa
Trời, như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng
dạy lời chân lý.
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Xây Dựng Đức Tin Của Chúng Ta
Đức tin đến bằng cách đọc và nghe Lời Đức Chúa Trời.
Rô-ma 10:17 Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi
Lời Đức Chúa Trời được rao giảng.
Khi đức tin đến bởi nghe Lời Chúa, đức tin ấy sẽ bắt đầu nói ra, xưng
nhận, và công bố Lời Chúa là thật.
SUY GẪM LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI
Điều quan trọng là chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa, chứ không phải suy
gẫm về lai lịch của chúng ta, những khuyết điểm của chúng ta, những sự
bất năng cuả chúng ta, những hoàn cảnh của chúng ta, hoặc các nan đề của
chúng ta. Nếu chúng ta cứ tiếp tục suy gẫm về những điều tiêu cực, thì
tâm trí của chúng ta không thể đổi mới được.
Phi-líp 4:8,9 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi
đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu
chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh
em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi,
và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ
ở cùng anh em.
Suy gẫm Lời Đức Chúa Trời là chìa khóa để được tâm trí chúng ta được
đổi mới.
Thi Thiên 1:1-3 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật
pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh
bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm
đều sẽ thạnh vượng.
Với tư cách là tạo vật mới, khi một người suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm,
một sự biến hóa sẽ xảy ra trong đời sống người ấy.
Câu ba cho thấy bốn kết quả sẽ xảy ra khi một người liên tục suy gẫm Lời
Chúa.
¾ Sự ổn định – rễ của họ sẽ được một nguồn nước sống cung cấp liên

tục.
¾ Sinh hoa kết trái - Họ sẽ cho ra quả vào mùa thích hợp.
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¾ Sự bền lâu - lá của họ không tàn héo.
¾ Sự thịnh vượng - bất cứ điều gì họ đều sẽ thịnh vượng.

Để Đổi Mới Tâm Trí Chúng Ta
Khi chúng ta suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, chúng ta được “biến hóa bởi sự
đổi mới tâm trí.”
Rô-ma 12:2 Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa
bởi sự đổi mới của tâm trí mình...
Một sự biến hóa sẽ xảy ra qua việc suy gẫm Lời Chúa. Tâm hồn chúng ta
(trí tuệ, tình cảm, và ý chí) được biến hóa để trở thành những gì mà tâm
linh của chúng ta đã trở thành tại thời điểm của sự cứu rỗi.
Vua Salômôn đã viết,
Châm ngôn 23:7 Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.
Khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa, một biến thái diễn ra. Con sâu bướm của
bổn tánh cũ của chúng ta sẽ biến hóa thành một con bướm xinh đẹp, giống
như hình bóng của chính Đấng Christ.
Suy Gẫm Có Nghĩa Là
¾ Tập trung

Khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa, chúng ta tập trung sự chú ý đầy đủ của
chúng ta trên những lời mà Đức Chúa Trời đã phán. Chúng ta lặp đi lặp
những lời ấy cho chính chúng ta.
1 Ti-mô-thê 4:15 Con hãy suy gẫm những điều đó, chuyên chú vào đó,
để mọi người nhận thấy những tiến bộ của con. (KJV)
¾ Hình Dung

Khi chúng ta tiếp tục suy gẫm Lời Chúa, chúng ta bắt đầu hình dung về
tạo vật mới. Chúng ta bắt đầu thấy mình như cách Đức Chúa Trời nhìn
thấy chúng ta,
¾ là những gì Ngài nói chúng ta là
¾ làm những gì Ngài nói chúng ta có thể làm
¾ có những gì Ngài nói chúng ta có thể có
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Sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê rằng khi ông suy gẫm Lời Chúa, mọi
người sẽ thấy rõ sự tiến bộ của ông.
1 Ti-mô-thê 4:15 Con hãy suy gẫm những điều đó, chuyên chú vào đó,
để mọi người nhận thấy những tiến bộ của con. (KJV)
Giô-suê nói rằng trước tiên chúng ta phải suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm,
rồi sau đó chúng ta phải làm những gì Lời đó nói, và cuối cùng là cách của
chúng ta sẽ được thịnh vượng và chúng ta sẽ có thành công tốt đẹp.
Giô-suê 1:8 Chớ gì sách Luật này đừng rời khỏi miệng ngươi ; và
ngươi sẽ suy gẫm sách Luật đó ngày đêm, để lo thi hành tất cả những
gì viết trong đó ; vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì
như thế ngươi sẽ thành công. (BDCG)
Khi chúng ta bắt đầu hình dung Chúa Jesus như Ngài thật sự là, với sự
hiểu biết rằng chúng ta là những tạo vật mới trong Ngài, chúng ta sẽ bắt
đầu thấy mình giống như Ngài. Giăng nói rằng chúng ta sẽ giống như
Ngài. Thật là một lời hứa tuyệt vời!
1 Giăng 3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái
Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa
được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống
như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
Khi chúng ta suy gẫm, chúng ta sẽ bắt đầu nói một cách liên tục những gì
Lời Chúa nói về chúng ta cho đến khi nó trở thành hiện thực trong đời
sống của chúng ta.
¾ Nói Nhẩm

Từ tiếng Hê-bơ-rơ để nói về sự suy gẫm là từ “nói nhẫm.” Khi chúng ta
nói nhẫm, hoặc liên tục công bố Lời Chúa cho chính chúng ta, nó sẽ khai
phóng quyền năng của Lời Chúa thành hành động trong đời sống của
chúng ta.
Ê-sai 59:21 Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, này là giao ước ta đã lập
với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng
ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng
dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hôva phán vậy.
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Khi chúng ta nói nhẫm, hoặc liên tục công bố Lời Chúa cho chính chúng
ta, chúng ta sẽ khám phá ra rằng nó đã trở nên không thể tẩy xóa trong tâm
trí của chúng ta đến nỗi chúng ta ghi nhớ nó.
¾ Tưởng Tượng

Khi chúng ta tiếp tục suy gẫm về những lẽ thật về tạo vật mới trong Lời
Chúa, nó khai phóng trí tưởng tượng của chúng ta để hình thành hình ảnh
Chúa trong chúng ta. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ những suy nghĩ của Đức
Chúa Trời và thấy chính mình là những tạo vật mới thông qua đôi mắt của
Đức Chúa Trời.
Ê-sai 55:8,9 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các
ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời
cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý
tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.
¾ Suy Hiểu

Chúng ta sẽ bắt hiểu được sự khôn ngoan và sự mặc khải của Đức Chúa
Trời.
Êphêsô 1:17,18 Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-su,
Chúa chúng ta, chính Cha vinh quang ban cho anh chị em tâm linh
khôn ngoan và được mặc khải để nhận biết Ngài. Soi sáng con mắt
trong lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy vọng của ơn Ngài kêu gọi
là gì, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các
thánh.
Lời Đức Chúa Trời
Có hai từ quan trọng trong Kinh Thánh Tân Ước Hy Lạp được sử dụng để
nói về Lời Đức Chúa Trời.
Từ đầu tiên là Logos, đó là lời thành văn của Đức Chúa Trời. Từ thứ hai là
Rhema, đó là lời đang phán của Đức Chúa Trời.
¾ Logos

Logos là một thuật ngữ được sử dụng cho cả Kinh Thánh. Đó là những lời
của Đức Chúa Trời ban cho tất cả dân sự của Ngài mang tính chất tổng
quát.
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¾ Rhema

Rhema là Lời Chúa phán cách cá nhân với tôi.
Rhema là sự soi sáng siêu nhiên đến với chúng ta một cách cá nhân qua sự
mặc khải của Đức Thánh Linh đang khi chúng ta suy gẫm trên lời Logos.
Khi Rhema đến, nó như thể là một ánh sáng đi vào trong tâm linh của
chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã phán lời ấy cho cá nhân
chúng ta. Lời Rhema là, Lời Logos được soi sáng cho chúng ta bởi Đức
Thánh Linh, và Lời ấy phóng thích đức tin.
QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CÔNG BỐ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sứ đồ Phaolô nói rằng đức tin đến bằng cách nghe và lắng nghe Lời Chúa.
Chúng ta nghe Lời Chúa bằng cách đọc nó cho chính mình, lặp đi lặp lại
nó cho chính mình, và thông qua những sự giảng dạy tốt.
Nếu có một nhu cầu đặc biệt trong đời sống của chúng ta, chúng ta nên tìm
các câu kinh thánh trong Lời Chúa đáp ứng cho nhu cầu đó và đọc đi đọc
lại chúng nhiều lần. Đức tin đến bằng cách nghe và lắng nghe Lời Rhema
của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc hoặc trích dẫn những câu kinh thánh
nhiều, đột nhiên chúng trở nên thực tế hơn với chúng ta hơn là tình hình
chúng ta đang trải qua. Đức tin đã đến.
Lời Logos trở thành lời Rhema cá nhân khi nói được Đức Thánh Linh mặc
khải và phán qua tâm linh chúng ta. Ngay khi chúng ta nhận được sự mặc
khải đó, đức tin nhảy vào tâm linh chúng ta.
Rô-ma 10:17 Đức tin đến bởi sự người ta nghe mà sự người ta nghe là
khi Lời Đức Chúa Trời được rao giảng.
Khi sự hiểu biết của chúng ta được soi sáng bởi Lời Rhema của Đức Chúa
Trời, chúng ta sẽ có một sự hiểu biết về địa vị thật của chúng ta trong
Chúa Jesus. Chúng ta sẽ được biến hóa thành một tạo vật mới.
Công Bố Lời Đức Chúa Trời
Hành động công bố Lời Rhema của Đức Chúa Trời cũng được gọi là sự
công bố Lời Chúa. Tiếng Hy Lạp dịch công bố [xưng nhận] là “homologeo.” Công bố [xưng nhận] Lời Chúa có nghĩa là:
¾ Nói điều tương tự
¾ Đồng ý với
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¾ Trong trạng thái hiệp một với

Đây là những gì đã xảy ra với mỗi người chúng ta khi chúng ta nhận được
một sự mặc khải lời Rhema của Phúc âm. Chúng ta tin và công bố [xưng
nhận] rằng Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, Ngài đã chết thay cho
chúng ta, và Ngài đã sống lại từ cõi chết.
Rô-ma 10:9,10 Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và
lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì
ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng
nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai
tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do
Thái và người Hy Lạp.
¾ Tôi Tin - Tôi nói

Thời điểm chúng ta tin, chúng ta phải nói, để công bố [xưng nhận] những
gì đã được bày tỏ cho chúng ta. Có một tinh thần đức tin, và tinh thần ấy
nói rằng, Tôi tin, nên tôi nói!
2 Cô-rinh-tô 4:13 Và chúng tôi có cùng một tinh thần đức tin như
Kinh Thánh chép: “Ta đã tin vì thế ta nói ra.” Chúng tôi cũng tin vì
thế chúng tôi cũng nói ra.
¾ Những Hiểu Lầm về Sự Công Bố

Nhiều người đã hiểu lầm lẽ thật này và đã cố gắng để công bố một điều gì
đó mà họ mong muốn. Họ tìm kiếm nhiều câu kinh thánh để công bố mà
những câu ấy dường như ủng hộ mong muốn của họ trong một nỗ lực để
ép buộc Đức Chúa Trời vào thỏa mãn ham muốn riêng của họ.
Lời Rhema là lời mà Đức Chúa Trời phán và mặc khải cho chúng ta một
cách cá nhân, là lời sẽ phóng thích đức tin của chúng ta để chúng ta dạn dĩ
công bố những gì thuộc về chúng ta. Lời Rhema là lời mà chúng với tư
cách là những tạo vật mới phải dạn dĩ để công bố. Khi chúng ta nói những
lời được ban cho từ Đức Chúa Trời, những điều đầy dẫy quyền năng bắt
đầu xảy ra.
Đức Chúa Trời Sáng Tạo Bằng Lời Phán
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
là Đấng Tạo Hóa và Ngài tạo ra mọi sự bởi những lời phán của Ngài.
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Hê-bơ-rơ 11:3 Bởi đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ được hình thành
bởi Lời Đức Chúa Trời; do đó những vật hữu hình ra từ những sự vô
hình.
Chúng ta nhìn thấy quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời trong hành
động trong chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký mà cụm từ “Đức Chúa
Trời phán rằng” được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Chúng Ta Tạo Nên Mọi Sự Bởi Lời Công Bố
Chúng ta, với tư cách là những tạo mới, cũng tạo ra mọi sự bởi những lời
mà chúng ta công bố.
Châm ngôn 18:20 Nhờ kết quả của miệng, một người được no bụng;
sản phẩm của môi giúp người no đủ.
¾ Quyền Năng Lưỡi

Lời nói của chúng ta có thể là những lời mang lại sự rủa sả cho chính
mình, hoặc có thể là lời của sự sống.
Châm ngôn 18:21 Sống chết ở trong tay của lưỡi; Kẻ nào yêu mến nó
sẽ ăn bông trái của nó.
Là một tạo vật mới, được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời,
chúng ta được tạo ra bằng lời phán. Bởi quyền năng của lưỡi, chúng ta
khai phóng hoặc những lời của sự sống hoặc những lời của cái chết.
Là những tạo vật mới, chúng ta phải canh giữ môi miệng của chúng ta và
cẩn thận với những gì chúng ta nói. Chúng ta cần phải thay đổi cách chúng
ta nói. Chúng ta nên để cho những lời tiêu cực, những lời sự chết hay
những lời độc ác ra từ miệng của chúng ta.
Công Bố Lời Chúa
Khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa, đức tin sẽ phóng vào tâm linh của chúng
ta, và Đức Chúa Trời sẽ mặc khải Lời của Ngài cho chúng ta. Rồi chúng ta
sẽ dạn dĩ công bố những gì Đức Chúa Trời đã nói trong Lời của Ngài.
1 Phi-e-rơ 4:11 (NIV) Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như
rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy
làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được
sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự
vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.
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¾ Phán Với Những Ngọn Núi

Chúa Jesus cho thấy tầm quan trọng của đức tin mà nói ra, công bố Lời
Đức Chúa Trời.
Mác 11:22-24 Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin
đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn
núi này rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi
chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng
nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi
điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó
sẽ ban cho các ngươi.
¾ Tin Rồi Nhận

Khi chúng ta nhận được một sự mặc khải của lời Rhema của Đức Chúa
trong tâm linh được tái tạo của chúng ta, chúng ta sẽ tin rằng chúng ta
nhận được được những gì Đức Chúa Trời phán với chúng ta. Chúng ta sẽ
bắt đầu phán với những ngọn núi hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta.
Những tạo vật mới sẽ có những gì họ nói.
NHỮNG LỜI CÔNG BỐ CỦA TẠO VẬT MỚI
Những ai đã nhận được sự mặc khải về tạo vật mới sẽ bắt đầu công bố
những đặc quyền và đặc lợi của tạo vật mới.
Dạn Dĩ Công Bố

Tôi biết tôi là ai trong Chúa Jesus Christ!
Tôi là một con người mới!
Những sự cũ đã qua đi!
Tất cả mọi sự đã trở nên mới!
Tôi là sự công chính của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus!
Cho nên hiện nay không còn sự đoán phạt nào cho tôi bởi vì tôi ở trong Đấng Christ!
Tôi là hạt giống đức tin của Abraham.
Tất cả các phước lành hứa cho Abraham là của tôi.

136 | T r a n g

Đức Chúa Trời không ban cho tôi tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, và
yêu thương và một tâm trí bình tịnh!
Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi!
Các công việc mà Chúa Jesus đã làm, tôi cũng có thể làm được!
Sự vui vẻ của Chúa là sức lực của tôi!
Lời Đức Chúa Trời nói, “Hỡi kẻ yếu, khá nói rằng ta là mạnh.”
Vì vậy, tôi mạnh mẽ!
Chắc chắn, Chúa Jesus đã gánh thay bệnh tật,
đau ốm, và những đau khổ của tôi,
tôi không cần phải gánh chúng nữa!
Thật, bởi những lằn đòn của Chúa Jesus tôi đã được chữa lành!
Không một bệnh tật nào trong số các bệnh này sẽ xảy đến cùng tôi!
Ý muốn Chúa là trên hết mọi sự tôi sẽ thịnh vượng và khỏe mạnh!
Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp tất cả các nhu cầu của tôi theo
sự giàu có của Ngài trong vinh hiển!
Chính Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh
để có thể tạo ra sự giàu có!
Tôi đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ nhận sự thịnh vượng tài chính của
Ngài lại cho tôi đầy đủ, tràn trề! Bất cứ điều gì mà tôi đã gieo, tôi sẽ gặt lại!
Tôi được phước khi đi ra và tôi cũng được phước khi đi vào!
Bất cứ điều gì tôi đặt tay vào làm sẽ được Đức Chúa Trời ban phước!
Tôi sẽ không bị đánh bại!
Tôi là một tạo vật mới trong Đấng Christ!
Kết Luận
Khi chúng ta đọc, nghe, nghiên cứu, và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời, đức
tin được xây dựng trong lòng chúng ta. Là những tạo vật mới, chúng ta bắt
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đầu phóng thích quyền năng sáng tạo của Lời Đức Chúa Trời. Bởi đức tin,
chúng ta công bố ra Lời khi chúng ta nói.
Lời Đức Chúa Trời sống động và mạnh mẽ. Nó chứa đựng sự sống của
Đức Chúa Trời. Khi chúng ta công bố sự mặc khải về tạo vật mới, chúng
ta trở nên người dự phần vào bổn tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta tiếp tục công bố sự mặc khải của Lời Đức Chúa Trời, chúng
ta nhìn thấy chính chúng ta là những tạo vật mới.
Là tất cả những gì Đức Chúa Trời nói chúng ta là, Làm tất cả những gì
Đức Chúa Trời nói chúng ta có thể làm, Có tất cả những gì Đức Chúa
Trời nói chúng ta có thể có.
Sự mặc khải về tạo vật mới trở thành hiện thực trong đời
sống của chúng ta.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Mô tả cách chúng ta phải suy gẫm Lời Đức Chúa Trời.

2. Mô tả sự khác biệt giữa lời Logos và lời Rhema.

3. Tại sao việc công bố, nói ra hoặc xưng nhận Lời Đức Chúa Trời trên môi miệng của bạn là quan
trọng?
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