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Ảo tưởng về sự độc lập.
"Bạn sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác." Sáng 3:5
Chắc chắn đó là một lý tưởng cao cả và đáng khen ngợi - để giống như Đức Chúa
Trời.
Làm thế nào có thể có gì sai trái với điều đó?
Tuy nhiên, trong miệng của Sa Tan; tự biểu lộ theo hình dạng của một con rắn nó lôi kéo A-dam và E-va vào thiên tai, hậu quả tai hại đã ảnh hưởng đến tất cả các
hậu tử của họ.
Cái bẫy nào mà Adam và Eva không phát hiện ra và đã bị rơi vào ?
Đó là động cơ-không nói rõ ra ,nhưng ngụ ý . Đó là sự hứa hẹn được độc lập
Một khi bạn đã biết điều tốt và điều ác, bạn sẽ được tự do quyết định. Bạn sẽ không
còn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời.
Sự mong muốn độc lập này đã được truyền bá cho toàn thể nhân loại, đó là hậu
quả của A-dam và E-va. Đó là dấu hiệu đặc biệt của "A-dam cũ" - bản tính tội lỗi ẩn
chứa trong mỗi chúng ta.

Các tuyến đường khác nhau để tìm đến độc lập
Về lịch sử, đã có nhiều con đường khác nhau mà nhân loại đã theo đuổi trong việc
tìm kiếm sự độc lập , không đầu phục Đức Chúa Trời .
Đầu tiên là sự kiến thức.
Trong vườn Ê-đen, có hai cây đặc biệt - cây sự sống và cây sự biết điều thiện và
điều ác. Đó là một thời điểm quan trọng trong lịch sử, khi Adam và thậm chí đã quay
lưng lại với cây sự sống và đã chọn cây biết điều thiện và điều ác.
Kể từ đó, sự kiến thức là một mục tiêu chính của nhân loại. Trong hai hoặc ba thế kỷ
qua, điều này đã thể hiện bản thân trong sự tăng trưởng về khoa học. (Từ tiếng

Anh "khoa học" có nguồn gốc trực tiếp từ scientia, tiếng La-tin là "kiến thức".)
Sự bùng nổ của khoa học ngày hôm nay đã không giải quyết được những vấn đề
cơ bản của con người như là : sự bất công, độc ác, chiến tranh, nghèo đói, bệnh
tật.
Trong thực tế, thậm chí , khoa hoc còn làm tăng thêm các vấn đề cơ bản đó.
Khoa học đã cung cấp cho con người vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể hủy diệt nhân
loại toàn cầu và biến cả trái đất thành một chất thải hoang vu.
Hơn nữa, một số vũ khí độc hại đó đang nằm trong tay những kẻ độc ác và vô đạo
đức .
Một con đường thứ hai mà nhân loại đã theo đuổi trong việc tìm kiếm để đạt được
sự độc lập đối với Thiên Chúa , rất đáng ngạc nhiên. đó là sự tôn giáo.
Trong nhiều hình thức khác nhau, nhân loại đã thiết lập các quy tắc tôn giáo và các
hệ thống thờ phượng hoàn toàn độc lâp không còn liên hệ đến Đức Chúa Trời
nữa. Bản chất là giữ các quy tắc tôn giáo của họ.
Điều này đúng với một số dạng tôn giáo lớn của thế giới được thực hiện - Do Thái
giáo, Hồi giáo, Phật giáo và thậm chí một số chi phái Cơ đốc giáo. Trong tất cả các
tôn giáo này, mọi người có thể trở nên hài lòng với các quy tắc tôn giao của họ và
họ trở nên độc lập với Đức Chúa Trời.
Điều này giải thích tại sao những người thực sự trong các chi phái tôn giáo đôi khi
lại đáp ứng rất chậm về sự chấp nhận ân điển và cứu rổi của phúc âm Đức Chúa
Trời đã ban cho không .
Một cách khác mà con người tìm kiếm để đạt được sự độc lập vớiThiên Chúa là
bằng cách tích lũy sự giàu sang qua một số tiền lớn và tài sản vật chất.
Chúa Giê-Xu đã kể một câu chuyện ngụ ngôn trong Luca 12:16-20 về một người
chủ đất giàu có đã thành công đến nỗi không còn chỗ để cất giữ mùa màng .
Ông quyết định xây dựng thêm các cơ sở lưu trữ lớn hơn và sau đó ông đã nói với
linh hồn của mình, "Linh hồn ơi , Ta có nhiều của cải được đặt trong nhiều năm; hãy
thoải mái; ăn, uống, và vui vẻ. "Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: Anh khờ kia ơi!
Nếu đêm nay mạng sống anh sẽ bị cất đi thì ai sẽ hưởng những gì anh đã dành cho
mình?’'.
Vô số người trong lịch sử đã bị lôi kéo bởi sự mong muốn độc lập vào việc tạo ra
những sai lầm bi thảm. Vô số người vẫn đang lập lại các bi thảm đó ngày hôm nay.
Sự mong muốn được độc lập với Thiên Chúa là dấu ấn đặc biệt của tất cả những ai
thuộc về vương quốc của Sa-Tan, các loài quỷ dữ các thiên sứ nổi loạn theo Sa
Tan. Đây cũng là dấu hiệu đặc biệt của "Thế Gian ", mà Chúa Giê-xu đã nói về các
môn đồ của Ngài, "họ không thuộc về thế gian, như tôi không thuộc về thế gian."
Theo nghĩa này, "thế gian" bao gồm tất cả những người chưa bao giờ tự vâng phục
thẩm quyền của Chúa Jêsus Christ, là Vua mà được Đức Chúa Trời bổ nhiệm - .
Một số trong số đó có những người đạo đức giả , tôn giáo, nhưng khi họ bị thách
thức với yêu cầu của Chúa đối với sự đầu phục vô hạn Chúa Jêsus, thì "bản chất
con người củ độc ác, nổi lên và họ chối bỏ ơn cứu rổi của Đức Chúa Trời qua ân
điển .

Bản chất cô -đơn và xa lánh của nhân loại
Sự mong muốn được độc lập với Thiên Chúa phân cách con người khỏi những
sinh vật khác của Thiên Chúa.
Chúng thể hiện một sự phụ thuộc đồng nhất và không nghi ngờ về Đấng Tạo Hóa
của họ.
Không có cơ thể nào trên vủ trụ nầy mà không thể hiện sự mong muốn độc lập với
Đâng Tạo chúng nó.
'Ngài dùng mặt trăng để định ngày tháng, mặt trời luôn biết giờ lặn.'Thi thiên 104:19
'Ngài đếm các ngôi sao và đặt từng tên cho chúng.'Thi thiên 147:4
Bất kể những yếu tố nào hỗn độn vẫn luôn tuân thủ theo sự Sáng tạo của Chúa "lửa, mưa đá, tuyết và mây; gió bão, làm trọn lời của Ngài. "
Điều này cũng đúng đối với việc tạo vật. "Những con sư tử non rống theo con mồi
của họ, và tìm thức ăn của họ từ Thượng Đế." Thi Thiên 104;21
"'Hãy nhìn đại dương to rộng, cùng vô số sinh vật lớn nhỏ sống trong đó. Tất cả
đều trông đợi Ngài ban thức ăn theo giờ. Tàu bè đi lại trên biển, cũng có Lê-vi-athan mà Ngài khiến nô đùa trong đó.'Thi thiên 104:25-27
'Hãy xem loài chim trời! Chúng nó chẳng trồng trọt, gặt hái hay thu chứa thực phẩm
trong kho, mà Cha các con trên trời còn nuôi chúng. Các con quí hơn chim chóc
nhiều.'Ma-thi-ơ 6:26
Vì thế loài người khi nổi loạn tránh xa Đức Chúa Trời đang lúc cả vũ trụ xung quanh
và các sinh vật khác cùng hoạt động với nhau trong sự phụ thuộc vào Đấng Tạo
dựng của họ , thì loài người sẽ cảm thấy cô đơn và bị xa lánh .

Con đường trở lại sự lệ thuộc
Trên thập giá, Chúa Giêsu đưa ra một biện pháp khắc phục cho tình trạng sa ngã
của loài người .
Thứ nhất, Ngài đã trả gia thay cho chúng ta toàn bộ hình phạt cho tất cả tội lỗi của
chúng ta và nhờ đó Đức Chúa Tròi có thể tha thứ cho tội lỗi của chúng ta mà không
chóng nghich lại sự công chính của Ngài.
Thứ hai, Chúa Jêsus đã chịu gánh cái tôi độc lập, ích kỷ đang thống trị trong bản
chất xác thịt sa ngã của chúng ta. Trong Chúa Giêsu, sự nổi loạn đã bị xử tử.
"'Chúng ta biết rằng đời cũ của chúng ta đã chết với Chúa Cứu Thế trên thập tự giá,
để bản tính tội lỗi không còn cầm quyền và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi
nữa.'Rô-ma 6:6

Để trở thành môn đồ của Chúa Jêsus, chúng ta phải dùng đến phương pháp chữa
trị này. Trước tiên, chúng ta phải chắc chắn rằng thông qua ăn năn và đức tin - tất
cả tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ.
Thứ hai, chúng ta phải chấp nhận với cái chết về cái chết của bản ngã xác thịt , độc
lập của chúng ta trên Thập Tự giá .
Do đó các điều kiện cho việc làm môn đồ mà Chúa Giêsu đã đưa ra: "'Cũng vậy,
các ngươi phải bằng lòng từ bỏ những gì mình có mới làm môn đồ ta được.'
Lu-ca 14:33
Vì vậy, ai đó trong các con không từ bỏ mọi điều mình có không thể là môn đệ của
Ta". "Từ bỏ".
Trở thành một môn đồ của Chúa Giêsu có nghĩa là "chia tay" mọi thứ mà chúng ta
thường lệ thuộc, gia đình, bạn bè, tiền bạc, sự nghiệp, danh dự thế giới hay uy tín.
Một khi chúng ta thực sự từ bỏ tất cả những điều này, Đức Chúa Trời có thể trả lại
cho chúng ta bất kỳ điều gì phù hợp với mục đích của Ngài cho cuộc sống của
chúng ta.
Nhưng chúng ta không còn sở hữu chi nữa; chúng tôi chỉ là người quản gia chịu
trách nhiêm về việc sử dụng các nguồn lực mà Ngài đã ban cho ta .
Tuy nhiên, sự lệ thuộc của chúng ta chỉ dựa trên Chúa.
Đôi khi chúng ta đến một nơi chúng ta phải đặt hoàn toàn sự lệ thuộc của chúng ta
vào Thiên Chúa; điều đó có thể gây ra giống như một thảm hoạ dường như sau
đây .
Tôi nghĩ đến cuộc hành trình của Phao-lô đến Rô-ma, được mô tả trong sách
Công-vụ 27.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch đặc biệt cho Phao-lô đến Rôma, thủ đô của Đế
quốc La Mã.
Là "sứ đồ của Dân Ngoại", ông đã có một sứ mệnh đặc biệt để thiết lập Hội Thánh
ở nơi đó.
Tuy nhiên, Phao-lô phải bước đi như một tù nhân bị xiềng xích . Con tàu ông đi gặp
phải một trận bão khủng khiếp đến nỗi trong hai tuần họ không bao giờ nhìn thấy
mặt trời vào ban ngày hoặc các ngôi sao vào ban đêm.
Cuối cùng họ đều bị đắm tàu trên bờ biển gồ ghề của Malta. Tại đó, ông đã bị cắn
bởi một con rắn độc! CÔNG VỤ 28:6
Nếu ý muốn của Đức Chúa Trời cho Phao-lô đi đến Rôma, tại sao Ngài trải qua
những thử thách bất thường như vậy trong cuộc hành trình của ông ở đó?
Khi tôi suy ngẫm điều này, tôi nhớ lại một cụm từ Công-vụ 27:20: "Mọi hy vọng cuối
cùng đã bị vở tan"
Đó là mục đích của sự thử thách mà Phao-lô phải trải qua : đưa ông đến nơi mà
mọi hy vọng đều bị tan vở.
Bây giờ Phao-lô không còn gì để hy vọng nữa mà chỉ còn Chúa là nơi duy nhất bắt
buộc phải nương dựa .
Khi ấy ông kinh nghiệm rằng Thiên Chúa là tất cả .
Ngài đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta phải hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, để
chứng minh rằng Ngài hoàn toàn là Tất cả và Đấng đáng tin cậy.
Đến nơi nầy mà ông phải hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa , bây giờ Phao-lô đã

sẵn sàng để phục vụ cho các tín hữu tại Rô-ma.
Xuất cuộc Hành trình của ông, Chúa đã chuẩn bị cho ông.
Ông đã được Chúa bẻ gẩy tất cả niềm tự tin vào sức riêng cá nhân mà phải hoàn
toàn tin cậy vào Chúa , và như thế ông trở thành một kênh mà ơn phước của Đức
Chúa Trời có thể chảy xuyên qua đến với các tín hữu tại Rô- ma.
Chúng ta có khuynh hướng quên rằng mặc dù Phao-lô là một Sứ đồ, nhưng ông
vẫn còn là một môn đồ đặc dưới uy quyền và kỷ luật của Chúa.
Đã qua nhiều năm , tôi đã học bài học này về sự phụ thuộc hoàn toàn với Chúa. Tôi
phải thú nhận rằng tôi đã là một người học chậm. Đức Chúa Trời đã sử dụng các
hoàn cảnh khác nhau ở những thời điểm khác nhau để dạy tôi bài học nầy .
Nhưng tôi đã khám phá ra khi tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, điều đó làm
tôi ngạc nhiên bởi những kết quả phi thường mà tôi không bao giờ đạt được nếu tôi
dựa vào sức riêng của tôi.

Sự đầu phục của Gia -côp
Gia -côp đã phải đấu tranh mạnh mẻ để từ bỏ tính độc lập của mình.
Là một thanh niên, anh ta đã có tinh thần, đầy tham vọng, tự tìm kiếm.
Anh ta đã khai thác được một sự yếu đuối xác thịt trong anh trai mình la Ê-sau ;
Gia-Cô đã mua quyền trưởng nam của anh ta với giá một bát canh !
. Sau đó, để có được sự ban phước của cha (thường đi cùng với quyền trưởng
nam ), Gia-Côb đã lừa dối cha mình, I- sac là người mù và dối trá cho mình là Êsau.
Nhưng quyên trưởng nam hoặc ơn mà ông đã nhận được từ I-sâc cũng chẳng đem
lại gì tốt cả cho ông .
Để thoát khỏi sự trả thù của Ê-sau, ông phài trốn sang Mesopotamia và trở thành
một người tị nạn nơi người chú là Laban. Ở đây một lần nữa ông chứng minh sự
khôn khéo của mình. Ông đã kết hôn với hai cô con gái của La-ban và chiếm đoạt
được phần lớn sự giàu có của La-ban.
Sau đó, Chúa nói với ông rằng đã đến lúc trở về mảnh đất tổ tiên của ông. Trên
đường trở lại, tuy nhiên, ông đã gặp một người lạ mặt bí ẩn .
Ông phải đấu vật với anh ta cả đêm. Cuối cùng người lạ đã xẻ đùi của Gia-cop (cơ
mạnh nhất trong cơ thể) và Gia-cop bám lấy người đó trong sự lệ thuộc bất lực.
Chỉ sau cuộc gặp gỡ đó, Gia-cốp mới có thể trở vể đất ổ tiên kế thừa của mình.
Nhưng suốt quãng đời còn lại của ông, ông đi với một cái chân yếu - dấu hiệu yếu
đuối , cần phải nương dựa , cần phải lệ thuộc .
Ai là người lạ mặt đấu tranh với Gia-cob? Trước hết, ông gọi là Con người. Nhưng
ngày sau, Gia-cốp nói, "Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt. " Sáng 32: 24-30
Sau đó, vị tiên tri Ô-sê nói về cuộc gặp gỡ này:" Phải, ông (Giacốp) đã đấu tranh
với Thiên sứ. . . "Hô-Se 12:4
Như vậy có ba danh chức chỉ đinh cho Đấng mà đã đấu tranh với Gia -Cop :
Con người - Đức Chúa Trời, và cũng là một Thiên Sứ tức là sứ giả của Thiên Chúa.
Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đáp ứng cho sự mô tả này: .
Chính Chúa Jesus đã được biểu hiện trong lịch sử nhân loại như Jesus ,Con người

từ Nazareth, nhưng cũng là Thiên Chúa và một sứ giả từ Thượng Đế đến cho con
người.
Sau đó định mệnh cuối đời của Gia-Côp đã được giải quyết bằng cuộc gặp gỡ này,
ông được phục hồi trong sự kế thừa và được hoà giải với anh mình là Ê-sau.
Có lẽ bạn cũng đã tự thấy một điều gì đó trong đời sống bản thân mình giống như
kinh nghiệm của Gia-cop.
Bạn cũng vậy, đã vất vả cố sức riêng mình để kế thừa được một gia sản thuộc linh
mà Chúa đã chuẩn bị sẳn cho bạn, nhưng dù sao cũng vẫn không nhận được .
Bạn cần phải làm theo những gì Gia-cốp đã làm: đầu phục vô điều kiện Chúa
Giêsus Christ.
Đây là lời cầu nguyện bạn có thể cầu nguyện:
Chúa Jêsus, con tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi của con và Ngài có dành cho con một
sự kế thừa to lờn . Nhưng con nhìn nhận rằng con đã dựa vào sức riêng của con
để chinh phục sự kế thừa ấy và đã thất bại.
Con xin ăn năn tội con ! Tôi quyết đinh khước từ tính nết độc lập riêng của con và
con quyết định đầu phục Ngài vô điều kiện .
Từ bây giờ, con sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ân sủng dư dật của Ngài .

+++++

Sao chép các thư giảng dạy DPM được cho phép để phân phối miễn phí phi thương
mại.
Chúng tôi khuyến khích bạn làm thêm các bản sao cho bạn bè và nhà thờ của bạn
học bổng.
để phân phối hoặc nhận Thư mời giảng dạy thường xuyên từ DPM qua thư hoặc email, vui lòng email
chúng tôi tại: admin@dpm.co.nz hoặc viết cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.
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