Đề tài: Trở nên giống như Chúa, thư Roma 8:28- 30
28
Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là
cho những người được gọi theo ý định của Ngài. 29 Vì những người Ngài đã biết trước, thì
Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm con
trưởng giữa nhiều anh em. 30 Còn những người Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã kêu gọi,
những người Ngài đã kêu gọi, thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã
xưng là công chính, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang, Roma 8: 28- 30 BHD
Kính chào toàn thể Hội thánh. Hôm nay là ngày thờ phượng đầu năm tết dương lịch. Cảm tạ
Đức Chúa Trời đã gìn giữ, che chở và ban phước cho tất cả chúng ta trong suốt năm vừa qua,
xin Ngài tiếp tục chăm sóc và ban thật nhiều ơn cho chúng ta để năm mới sẽ là năm vui
khoẻ, bình an và phước hạnh.
Nếu Kinh thánh Tân ước là chiếc nhẫn, những thư tín là những viên đá quí thì Roma đoạn 8
là viên đá nhỏ lóng lánh giữa những viên đá ấy. Đoạn kinh này cho biết: hiện nay chẳng còn
có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ và kết thúc: bất kỳ sự
chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 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,
Ðây là đoạn Kinh thánh giúp tín nhân an vui vì biết chắc về sự hy vọng của mình, không gì
phân rẽ có nghĩa là Chúa yêu họ trong mọi tình trạng, và lúc nào Ngài cũng yêu thương, kể
cả khi yếu đuối lỡ lầm.
Đức Chúa Trời đã chọn dân Ngài và nhào nặn, uốn nắn để giúp họ trở nên ngày càng giống
Chúa Jesus, muốn được như thế họ cần:
1. Được huấn luyện!
Ai cũng chúc người thân năm mới được nhiều bình an và phước hạnh hay nhận được lời
chúc tương tự, nhưng trong năm mới không ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Hy vọng các
mong ước sẽ thành sự thật.
Các câu Kinh thánh hôm nay cho biết rằng Chúa cho phép các việc xảy ra, phối hợp, hợp tác
với nhau làm ích lợi và để giúp tín nhân trở nên giống như Đấng Christ.
Thư Rô-ma 8: 28-29 cho biết: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến
Đức Chúa Trời, tức là cho người được gọi theo ý định của Ngài.
Chúng ta biết chữ Hy lạp chỉ có một chữ là Oidamen, tiếp vĩ ngữ men cho biết chủ từ của
động từ này là chúng ta. Động từ Biết có nghĩa là thấy, biết, hay hiểu biết qua kinh nghiệm,
từng trải.
Chúa Jêsus từng phán: các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt. Mat 7:11
Phao-lo cho biết Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Philip 4:12. Chúng ta cũng
khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra kiên nhẫn. Ro 5:3
Biết ở đây là không phải có lẽ, tình cờ hay hy vọng, mà là biết chắc. Nhóm chữ này được
dùng 5 lần trong thư Roma, và chữ biết được dùng đến 13 lần nhấn mạnh „biết“ là điều rất
quan trọng! Không biết Chúa thì làm sao có thể tin và bước theo Ngài? Không cần ai nói cho
chúng ta biết mật ngọt như thế nào, chúng ta biết vì đã nếm qua! Chúng ta biết cha mẹ yêu
mình vì từng nếm biết tình yêu của ông bà trước.
Phierơ đã chối Chúa, nhưng sau đó khi Chúa hỏi, thì ông thưa: Chúa biết rằng tôi yêu Chúa
.. ý nói dù tôi có yếu đuối chối Ngài, nhưng Chúa biết lòng tôi vẫn yêu Ngài. Chúa Jesus biết
thế nên đã tiếp tục sai ông chăm sóc chiên của Ngài. Đúng là: Nếu có người nào yêu mến
Đức Chúa Trời, thì Ngài biết người đó, ICo 8:3.

Chúng ta có thể nói như ông rằng: Chúa biết rằng con yêu Chúa không?
Hiệp lại chữ Hy lạp là συνεργέω sunergéô nghĩa là làm việc cùng nhau, phối hợp, cộng tác
với nhau.
Cơ đốc nhân vẫn thường gặp phải những nỗi buồn, đau khổ, thử thách hay là bị bắt bớ.
Nhưng những việc khó khăn này khi xảy ra lại tác động cùng nhau, trở thành những phương
tiện góp phần làm lợi ích chung cho người yêu mến Đức Chúa Trời.
Mọi sự gồm tốt hay xấu, vui hay buồn, ngọt ngào hay cay đắng, giàu có hay nghèo nàn,
thành công hay thất bại, sống hay chết. Bịnh ung thư? Nghiện ngập? Chiến tranh? Nghèo
đói? dịch bệnh Corona làm đau thương, cô quạnh! Nếu mà nói những điều này làm ích thì
chắc rất buồn cười! Muối mà chúng ta thường ăn hằng ngày là do sodium và chloride hợp
lại mà thành. Solium nếu chỉ một mình, nó là chất độc làm chết người, chloride cũng vậy.
Nhưng hợp với nhau nó trở thành thức ăn cho con người, không có muối các hệ thống trong
cơ thể không thể hoạt động và chúng ta cũng không sống được!
Đức Chúa Trời có thể lấy những điều xấu kể cả tấm lòng than khóc,
hòa hợp lại trong tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài để tạo ra điều tốt lành, ích lợi cho tín
nhân, giúp thắng hơn hoàn cảnh.
Thử thách, cám dỗ xảy ra không quá sức chịu đựng của mình: Thư 1Co 10:13 cho biết Đức
Chúa Trời chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài
cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được,
Điều tôi luôn mong ước là các ông bà anh chị em tín hữu đều có thể nếm trải và chứng
nghiệm trong đức tin. Nếu cứ nghĩ và làm những điều mình vẫn thường làm thì chẳng có gì
thay đổi. Mọi sự sẽ đổi thay, khi chính mình thay đổi, lúc ấy sẽ không chăm tìm ơn phước
nữa mà chăm kiếm sự hiện diện của Chúa, thay vì tìm sự thương xót, sự thương xót sẽ đuổi
theo mình, có thể đón chào năm mới đầy tin cậy như tác giả Thi thiên 121 7 Đức Gia-vê sẽ
gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; 8 Ngài sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời
đời.
Lâm ngữ Đường, nhà học giả có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Quốc cùng thế
giới đã nói về sự nhận biết Chúa: Kinh Thánh không chỉ ghi lại những dữ kiện lịch sử, nhưng
cũng ghi lại sự mặc khải chính xác qua Chúa Jesus, chính sự mặc khải đó đã đem Đức Chúa
Trời xuống ngang tầm mắt tôi, để tôi có thể nhận biết Ngài.
Chúa là vị thầy kỳ diệu. Ngài cho bài thi trước khi cho bài học, chúng ta cần trải qua hoạn
nạn, thử thách để học biết tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Những người yêu mến Chúa và
phục vụ Ngài hầu hết đều là những người biết Ngài qua khó khăn, thử thách và hoạn nạn.
Josef suy gẫm cuộc đời mình: Các anh toan định làm hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng
việc ấy làm điều ích cho tôi, Sáng 50:20.
Trong cơn đau đớn Gióp đã rủa ngày sanh của mình: Tại sao tôi chẳng chết từ trong tử
cung? Tại sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ? Gióp 3:11 Nhưng sau đó, khi biết Chúa rồi ông
đã nói: Dù Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài, Gióp 13:15;
Đức Chúa Trời cho phép thử thách xảy ra để làm ích lợi cho chúng ta và làm vinh hiển Ngài.
Ngài luôn chăm sóc, Ê-sai 49:15 mô tả: Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc
không thương đến con ruột của mình? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ
quên con.
Nhưng lời hứa này không phải tự động cho mọi người, mà có kèm điều kiện là làm ích cho
người yêu mến Chúa! Người không yêu Chúa thì không thể đòi hỏi hay mong đợi rằng mọi
sự xảy ra có ích cho mình.

Mục đích lời hứa này là làm cho chúng ta giống Chúa Jêsus hơn, vì không có điều gì tốt hơn
điều ấy. Các mục đích khác đều nhỏ bé và tạm thời, vấn đề chính là mình có biết Chúa nhiều
hơn trên đường theo Chúa, có yêu mến Chúa và làm cho Ngài được vinh hiển?
Hoạn nạn làm thay đổi cách suy nghĩ về Đức Chúa Trời! Phao-lo bắt bớ tín nhân và tưởng
mình làm thế là đúng, là do yêu mến Đức Chúa Trời, sau khi gặp Chúa Jesus trên đường đi
Đa mách, xứ Sy-ri ông đã thay đổi suy nghĩ và hành động!
Cô Tuyết trong Hội thánh, sau khi được thay gan và thay tim, đã được sống thêm rất nhiều
năm thay vì chỉ vài tháng như bác sĩ tiên đoán!
Việc này khiến cô biết quyền năng của Chúa và đã tin cậy nơi Ngài nhiều hơn và thậm chí đã
thỏa lòng khi biết mình sắp về gặp Chúa.
Theo Chúa, thử thách, khó khăn, gian khổ vẫn xảy ra nhưng mang lại vui mừng: Hỡi anh em,
hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết
rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra tính kiên nhẫn, Giacơ 1:2-3.
Trong mọi hoàn cảnh xảy ra mà nếu sau đó, mình biết Chúa hơn, yêu mến Ngài hơn thì đó là
ích lợi thật sự vì làm chúng ta tốt lành và giống Ngài hơn. Sau cơn đau bịnh thử thách, sau
khi thất bại, thất nghiệp.. mà mình có thể cảm tạ Chúa thì đó là điều phước hạnh lớn cho đời
sống chúng ta, vì đó mới là phước hạnh thật và giá trị đời đời.
2. Được chọn và gọi
Đức Chúa Trời kêu gọi, lựa chọn con người đến với Ngài, sách Tin lành Giăng cho biết: Ví
bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho
người đó sống lại nơi ngày sau rốt, Giăng 6:44
Chúa Jesus nói: Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để
các ngươi đi và kết quả, Giăng 15:16
Ngài chọn và định người tin Chúa là để trở nên giống như con Ngài. Đây là mục tiêu chính
của Cơ đốc giáo, Phao-lo làm chứng: vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho
đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con, Gal 4:19.
Ông nhấn mạnh: trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm
nên thánh không chỗ trách được, Epheso 1:4
Tín nhân được gọi để sống giống như Christ
Phao-lo gửi thư cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, nêu rõ là gửi cho những
người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, 1Co 1:2.
Eph 4:1 tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận
mà Chúa đã gọi anh em.
Người được gọi là người được chọn biết rằng Ðấng Christ là quyền phép và sự khôn ngoan
của Ðức Chúa Trời. Họ nghe và đáp lời kêu gọi. Vấn đề cần hỏi là Chúa có chọn mình
không?
Có người cho rằng: giày dép còn có số huống chi là người! Người khác cho rằng: Mỗi người
khi sinh ra thì định mệnh đã in hằn trên gương mặt. Nếu tôi sanh ra đời dưới một ngôi sao
xấu thì làm sao có thể ngóc đầu lên? Không ai bị định sẵn là có số phần bị hư mất, nhưng họ
hư mất vì đã chọn con đường để bị hư mất. Khi cứu chữa một người nào đó, Chúa Jesus
thường hỏi: Con có muốn lành không? Và Ngài cũng thường tuyên bố: Đức tin của con đã
chữa lành con!
Những kẻ Đức Chúa Trời định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, thì họ đã
3. Được xưng công bình và đã được làm cho vinh hiển (vinh quang)

Động từ xưng công bình, và làm cho vinh quang được viết ở thì quá khứ nghĩa là việc đã
xảy ra chứ không phải là sẽ nhận được. Xưng công bình chữ Hy lạp là Δικαιόω dikaioó
nghĩa là theo pháp lý được tuyên bố là công bình, vô tội.
Được xưng công bình là được tha thứ tội lỗi và hình phạt của tội lỗi
Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn
trong Đức Chúa Jêsus Christ, Rom 3:24
Chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh
nộ, Rom 5:9
Luật pháp không còn có thể lên án tín nhân, vì Chúa Cứu Thế đã gánh chịu án phạt thay cho
họ trên thập tự giá. Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, đã trả
xong nợ tội cho nên khi ở trong Chúa Cứu Thế, Đức Chúa Trời sẽ không kết án chúng ta.
Con cái Chúa có Thánh Linh ở cùng, ngự bên trong nhưng vẫn chưa đủ; phải để Thánh Linh
chiếm hữu, hướng dẫn, giúp bước đi trong sự vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời, lúc ấy Ngài
mới có thể chia sẻ cho chúng ta sự sống đắc thắng và dư dật. Vì ấy chính Đức Chúa Trời
cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài, Phi 2: 13.
Chính Thánh Linh thuyết phục, bày tỏ Chúa Cứu Thế cho chúng ta, và ban sự sống đời đời
cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế. Vì Ngài là "Thánh Linh sự sống", nên
Ngài có thể ban năng lực cho chúng ta vâng phục Chúa Cứu Thế, và giúp chúng ta có thể
sống càng giống Chúa Cứu Thế hơn.
Được vinh quang hay vinh hiển
Col 1,27 Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển;
Röm 3,23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người tin
Chúa được tha tội được cứu không còn thiếu sự vinh hiển nữa, vì Đức Chúa Jesus là sự
trông cậy về vinh hiển. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh
em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển Col 3,4
Kết luận
Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta theo hình ảnh của chính Ngài. Điều đó có nghĩa là Ngài
muốn chúng ta tốt lành giống như Ngài. Bản tính tốt lành của Đức Chúa Trời trong con
người đã bị tội lỗi hủy hoại. Khi đến với Chúa Jesus, hình ảnh đó sẽ được phục hồi.
Sự cứu rỗi bắt đầu với một cuộc hành trình đẹp đẽ và thú vị với Chúa. Trên hành trình đó,
chúng ta từng giây từng phút được biến đổi thành hình ảnh của chính Ngài. Chúa dùng hoạn
nạn, thử thách để huấn luyện chúng ta học biết tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Ngài chọn
và định chúng ta để được trở nên giống như con Ngài, là những người được xưng công bình,
và được làm cho vinh hiển.
Họ sẽ khao khát làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như Chúa Jesus:
Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến,
Giăng 6:38
Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài, Giăng
4:34
Nếu Chúa Jêsus đã sống và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong những gì Ngài làm,
thì chúng ta là những tín nhân cũng cần phải làm theo ý muốn của Ngài để trở nên giống như
Đấng Christ.
Đầu năm xin Chúa chăm sóc, che chở tất cả ông bà anh chị em và ban cho năm mới 2021
được vui khoẻ, được mọi sự tốt lành, bình an và phước hạnh: Trong tình yêu thương và ân
điển của Ngài, mọi sự xảy ra sẽ đều làm ích cho đời sống chúng ta và gia đình.
Hết lòng mong muốn, Amen, Amen

