
Phục sinh 9/4/23 Phi-líp 2:5-11

GIÊSU – Đối với một số người, Ngài chỉ là một triết gia và
người thầy vĩ đại. Đối với những người khác, Ngài là một bạo
chúa đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc cổ xưa. Đối
với nhiều người, He chỉ đơn giản là một từ chửi rủa được sử
dụng để bày tỏ sự thất vọng, tức giận hoặc ngạc nhiên. Cuối
cùng, đối với vô số người khác, Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi
và là Vua của chúng ta, xứng đáng được thờ phượng và ngợi
khen vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta.Chính cái tên
của anh ấy gợi lên cảm giác kinh ngạc, sợ hãi và biết ơn hoặc
căm ghét, tức giận và cay đắng. Có những người chưa bao giờ
nghe tên Ngài và những người được gọi bằng tên của Ngài.
Danh Chúa Giê-xu có thể đánh vào lòng bạn sự sợ hãi hoặc tình
yêu hoàn hảo của Ngài có thể xua tan sự sợ hãi. Kinh thánh
nói“Ngươi phải đặt tên là JESUS, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài
ra khỏi tội.” Ma-thi-ơ 1:21

I. TẠI SAO??? Chúa Giêsu là nạn nhân của Trộm danh
tính!Có ai ở đây từng bị đánh cắp danh tính không? Đó là
một điều tàn khốc, để người khác quyết định bạn là ai và
xác định bạn. ___________ đã bị đánh cắp danh tính của
mình. Anh chàng gọi cho anh ta hai tuần sau đó và nói –
“Bạn có thể có nó trở lại. Tôi có một cuộc sống tốt hơn
so với bạn làm!”
● Đánh cắp tên của Chúa Giêsu và biến nó thành một từ
nguyền rủa.



● Mọi người đã giết nhân danh Chúa Giêsu & biện minh
cho tất cả các loại tội ác –Hận thù, tức giận, cay đắng,
thậm chí tội lỗi nhân danh Chúa Giêsu.

● Đã dùng danh Ngài để đòi hỏi tiền bạc, sự vâng lời,
lòng trung thành và quyền lực.

A. Điều tồi tệ nhất mà bất cứ ai đã từng làm nhân danh
Ngài?Họ đánh cắp tên của Ngài và gọi đó là Tôn giáo!
Ma-thi-ơ 7:21-23Không phải bất cứ ai nói với tôi,
Chúa, Chúa, sẽ vào vương quốc thiên đàng; song là kẻ
làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Trong ngày
đó, nhiều người sẽ nói với tôi rằng: Lạy Chúa, lạy
Chúa, chúng tôi há chẳng phải nhân danh Chúa mà nói
tiên tri sao? và nhân danh Chúa mà trừ quỷ? và trong
tên của bạn thực hiện nhiều công việc tuyệt vời? Và
sau đó tôi sẽ tuyên bố với họ, tôi chưa bao giờ biết
bạn: hãy rời xa tôi, hỡi những kẻ làm việc gian ác.
1. Tên của anh ấy là tên duy nhất có thể cứu bạn!
Công vụ 4:12Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào
khác: vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban
cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được
cứu..

2. Đó là cái tên duy nhất có thể thay đổi cuộc đời
bạn! I Cô-rinh-tô 6:9-11Bạn không biết rằng
những kẻ bất chính sẽ không thừa hưởng vương
quốc của Thiên Chúa? Đừng để bị lừa dối: những
kẻ gian dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ
làm yểu điệu, kẻ lạm dụng bản thân với loài



người, Kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say rượu, kẻ
chưởi rủa, kẻ tống tiền, sẽ không được thừa
hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong
anh em có một số người như vậy: anh em đã
được rửa sạch, đã được nên thánh, nhờ danh
Chúa Giêsu và nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa
chúng ta mà anh em được xưng công chính..

3. Hãy kêu cầu danh Ngài Rô-ma 10:9-10,13
B. Tên của ông là đặc biệt Phi-líp 2:9-10

1. Tại sao chúng ta nên thờ phượng Ngài?vì lễ phục
sinh! Phi-líp 2:5-8

2. Hôm nay chúng ta ở đây để tôn vinh danh Ngài!
Cô-lô-se 3:17, 21Và bất cứ điều gì anh em làm
trong lời nói hay việc làm, hãy làm tất cả nhân
danh Chúa Giêsu, nhờ Người mà tạ ơn Thiên
Chúa Cha… Và bất cứ điều gì anh em làm, hãy
làm một cách tận tâm, như đối với Chúa, chứ
không phải đối với loài người..

C. Được gọi bằng tên của Ngài Công vụ 11:26Tìm được
rồi, ông đem về An-ti-ốt. Và chuyện rằng, cả năm họ
tập hợp lại với nhà thờ, và dạy dỗ nhiều người. Và các
môn đệ được gọi là Kitô hữu đầu tiên ở Antiokia.

II. Lễ Phục sinh là một ngày lễ khó hiểu:“Lễ Phục sinh là Chủ
nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn xảy ra vào hoặc tiếp theo
sau ngày 21 tháng Ba; và nếu trăng tròn xảy ra vào Chủ
nhật, thì Ngày Phục sinh là Chủ nhật sau đó.”



A. Nó không phải là để kỷ niệm sự ra đời của Chúa
Giêsu như chúng ta làm vào dịp Giáng sinh (Sự giáng
sinh của Ngài, vinh quang như nó vốn có, chẳng là gì
nếu không có sự chết của Ngài) Ma-thi-ơ 1:21Bà sẽ
sinh con trai, ông khá đặt tên là Giêsu, vì chính Người
sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi.

B. Đó không chỉ là những thông điệp về tình yêu thương,
lòng thương xót và ân điển mà Ngài rao giảng (ngay
cả những người như Bài giảng trên núi).

C. Nó không nói về tất cả những điều tốt lành mà Ngài
đã làm khi còn ở đây trên thế gian. Lu-ca 7:22Đức
Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi thuật lại cho Giăng
những điều các ngươi đã thấy và nghe; Làm thế nào để
người mù được thấy, người què được đi, người phong
cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống
lại, người nghèo được rao giảng Tin Mừng.

D. Còn nhiều nữa Giăng 20:30-31Còn nhiều dấu lạ khác
Đức Giê-su đã thực sự làm trước mặt các môn đệ,
không được chép trong sách này: và rằng bạn tin rằng
bạn có thể có sự sống nhờ tên của mình.

III. ĐÓ LÀ VỀ TIN MỪNG! I Cô-rinh-tô 15:1-4Phục sinh là
tất cả về sự phục sinh của Chúa Kitô! I Cô-rinh-tô
15:12-19

1. Đó là về Lòng Thương Xót của NgàiLòng thương
xót không nhận được những gì chúng ta xứng
đáng. Tít 3:5Không phải bởi những việc công
bình mà chúng ta đã làm, nhưng theo lòng thương



xót của Ngài, Ngài đã cứu chúng ta, bằng cách
rửa sạch sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh
Linh.
a) Chúng tôi xứng đáng với địa ngụcRô-ma
3:23,6:23(Rô-ma 5:8)

b) Xin Chúa thương xót Thi thiên 85:7Xin tỏ
lòng nhân từ Chúa cho chúng con, và ban
cho chúng con ơn cứu độ.

2. Đó là về Ân điển của NgàiNhận những gì bạn
không xứng đáng!Ê-phê-sô 2:8-9
a) Sự giàu có của Đức Chúa Trời bằng giá của
Đấng Christ II Cô-rinh-tô 8:9Vì anh em biết
ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa
Jêsus Christ, Ngài vốn giàu có, nhưng vì anh
em mà trở nên nghèo khó, hầu cho nhờ sự
nghèo khó của Ngài mà anh em được nên
giàu.

b)Món quà Hê-bơ-rơ 2:3Làm sao chúng ta
thoát khỏi, nếu chúng ta thờ ơ với sự cứu rỗi
lớn lao như vậy; điều đầu tiên được Chúa
phán ra, và đã được xác nhận với chúng tôi
bởi những người đã nghe Ngài.

Thi Thiên 113:2-3Chúc tụng danh ĐỨC CHÚA từ nay cho đến
muôn đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn Danh
Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen.


