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Xin kính chào quý vị! Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, 

xin mời cùng mở ra với tôi Phi-líp, đoạn 2. Chúng ta cùng vui mừng kỷ 

niệm Đấng Christ vào đêm Giáng sinh.  

 

Chúng ta thường đưa ra rất nhiều quyết định vào dịp Giáng sinh, tôi nhớ 

một đêm Giáng sinh cách đây lâu lắm rồi, khi tôi còn là một cậu bé. Ngày 

đó tôi và anh trai tôi thường làm một điều, cũng như mọi đứa trẻ khác 

thường làm, là dậy thật sớm vào buổi sáng Giáng sinh để xuống nhà dưới 

xem có quà gì dành sẵn cho mình; ngay khi trời vừa hửng sáng, trước khi 

cha mẹ thức dậy, chúng tôi đã tỉnh giấc. Nhưng Giáng sinh năm đó, nhà tôi 

có rất đông bà con đến thăm, ông bà, các dì, cậu, mọi người đều ở nhà tôi. 

Vì vậy nên tôi phải ngủ dưới sàn trong phòng cha mẹ, trong chiếc túi ngủ 

người nhện của mình. Và vì nhà có rất đông người, cũng như Giáng sinh rất 

bận rộn, nên tôi nhớ mẹ có dặn: “David, mẹ biết con và anh con luôn luôn 

thức dậy rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người. Nhưng năm nay nhà mình rất 

đông người, cho nên các con không được dậy sớm như vậy.” Mẹ nói: “Các 

con phải ngủ đến một giờ nhất định, trong khoảng 7 đến 8 giờ sáng. Nếu 

dậy trước giờ đó, con sẽ không được nhận quà.” Mẹ dọa như vậy! Rồi mẹ 

đưa tôi vào chiếc túi ngủ người nhện và bảo: “Nào, nhớ nhé, dù trong bất 
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kỳ trường hợp nào, chỉ trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, con chỉ được thức 

dậy vào buổi sáng khi có người đến gọi thôi đấy.” 

 

Cho nên tôi bị kéo khóa túi ngủ lại và nằm ở đó. Đó là một đêm mà chúng 

ta sẽ nôn nao đến nổi không thể ngủ được, cứ nằm trông cho đến sáng. Cho 

nên tôi cứ nằm đó, và khoảng nửa tiếng sau đó, tôi vẫn còn hoàn toàn tỉnh 

táo, nhưng rồi tôi muốn vào nhà vệ sinh. Đó là một vấn đề, một tình huống 

khó xử cho đầu óc bé nhỏ của tôi, mẹ đã dặn rằng chỉ trừ trường hợp nguy 

hiểm đến tính mạng, trong bất kỳ tình huống nào khác tôi cũng không được 

ra khỏi túi ngủ, nếu không tôi sẽ không được nhận quà. Nhưng đây lại 

không phải là tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tôi bắt đầu suy 

nghĩ và thấy mình có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là lẻn ra khỏi 

túi ngủ, cố đi vào nhà vệ sinh nhẹ nhàng không để ai nghe thấy, rồi lẻn vào 

trở lại, và như vậy là mạo hiểm khả năng được nhận quà. Sự lựa chọn thứ 

hai, tôi sẽ khoan nói đã. Quý vị cũng đoán được sự lựa chọn thứ hai rồi 

đấy! Như vậy tôi có hai sự lựa chọn vào đêm Giáng sinh và cố quyết định 

sẽ làm điều nào.  

 

Bây giờ tôi muốn hỏi xem ý kiến của quý vị như thế nào, tôi cần “sự trợ 

giúp của khán giả”, hãy hình dung quý vị đang ở trong tình huống của tôi. 

Quý vị có hai sự lựa chọn. Bao nhiêu người trong số quý vị sẽ chọn điều số 

một, lẻn vào nhà vệ sinh? Được rồi. Bây giờ tôi xin hỏi, bao nhiêu người 

trong quý vị sẽ chọn điều thứ hai? Được rồi, tất cả các em nhỏ đều đưa tay 

lên! 

 

Tôi sẽ nói cho quý vị biết tôi đã làm gì. Tôi đã nằm đó lâu nhất có thể, và 

ráng nín lại. Khi không thể nín được nữa, tôi cho ướt chiếc túi ngủ luôn 
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[cười]. Đó không phải là một khoảnh khắc đáng tự hào của tôi. Sáng hôm 

sau khi cha mẹ đến gọi tôi dậy, họ kiểu như: “Chuyện gì xảy ra với túi ngủ 

của con vậy?” Tôi đáp: “Kệ nó đi! Con đi nhận quà đây!” Có rất nhiều 

quyết định chúng ta phải đưa ra vào dịp Giáng sinh! 

 

Đến bài cuối của loạt bài học này, về Sự Nhập Thể, tôi muốn chúng ta đối 

mặt với quyết định trọng đại nhất mà mùa Giáng sinh đem đến cho mình. 

Đó là một quyết định quan trọng và nghiêm túc hơn bất kỳ quyết định nào 

khác chúng ta từng đưa ra trong cả đời mình. Đó là đối mặt với sự thật về 

Giáng sinh. Tôi muốn chúng ta xem Phi-líp 2:9-11, phần cuối cùng của 

phân đoạn mà chúng ta đang học hỏi. Một số người trong quý vị đã học 

thuộc phần Kinh Thánh này, nên bây giờ chúng ta cùng đọc nhé, Phi-líp 

2:5-11. Nếu quý vị chưa thuộc hết, cứ đọc theo nhau nhé. Còn nếu đã thuộc 

rồi, xin cứ đọc mạnh dạn.  

“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. Cũng vì đó nên Đức Chúa 

Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu 

cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên 

dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là 

Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”  

 

Ồ! Tốt lắm! Điều tôi muốn chúng ta làm là suy nghĩ về ba câu Kinh Thánh 

cuối. 
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“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài 

danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu 

gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy 

đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa 

Cha.”  

 

Tôi muốn chúng ta tập trung vào phần đó. Lời tuyên bố Giê-xu là Chúa 

chính là trọng tâm của hội thánh đầu tiên. Trong bài giảng Tin Lành đầu 

tiên, Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 36, Phi-e-rơ đứng lên và nói: “Đức 

Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, 

làm Chúa và Đấng Christ.” Và xuyên suốt phần còn lại của Tân Ước lời 

tuyên bố này là trọng tâm. Hết lần này đến lần khác Chúa Giê-xu được 

công bố là Chúa. Khoảng 750 lần trong Tân Ước, Chúa Giê-xu được gọi là 

Chúa. Cho nên tôi muốn chúng ta khám phá ý nghĩa của điều đó, bởi vì tôi 

nghĩ đây là trọng tâm của Sự Nhập Thể. Sự thật rằng hài nhi này, được sinh 

ra trong một máng cỏ, một ngày kia sẽ được tôn lên làm Chúa của muôn 

vật, điều đó có nghĩa gì? Ngay cả từ “Chúa,” tôi nghĩ, có vẻ như đã bị mất 

đi ý nghĩa của nó, thậm chí trong từ điển Cơ đốc của chúng ta. Giê-xu là 

Chúa có nghĩa gì? Tôi không muốn đây là một từ ngữ khô khan với chúng 

ta, một danh hiệu khô khan của Đấng Christ. Ngài là Chúa có nghĩa gì, đặc 

biệt là khi chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm lễ Giáng sinh. 

 

Tôi muốn quý vị nhìn thấy bốn khía cạnh về sự tể trị của Ngài được mở ra 

ở đây trong Phi-líp 2:9-11, cũng như số lời chứng còn lại trong Kinh 

Thánh. Trước hết, Giê-xu là Chúa, về căn bản nghĩa là, Ngài cai trị ở cương 

vị tối thượng. Ngài cai trị ở cương vị tối thượng, ở vị trí cao nhất, Đức 

Chúa Trời đã tôn Ngài lên. Bản dịch của quý vị có thể chép là: “Đức Chúa 
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Trời đã tôn Ngài lên rất cao.” Câu này trong nguyên văn Tân Ước, trong 

lần duy nhất nó được sử dụng trong cả Tân Ước, có nghĩa đen là: “cực kỳ 

tôn cao Ngài,” hay “hết sức tôn cao Ngài.” Sự thật được nhấn mạnh là Ngài 

được tôn lên rất cao, được tôn lên đến vị trí tối thượng. Đức Chúa Trời đã 

tôn Ngài lên nơi cao nhất, lên vị trí tối thượng, và ban cho Ngài danh trên 

hết mọi danh. Về sau chúng ta sẽ xem xét danh mà Chúa Giê-xu đã được 

ban cho, là Chúa.  

 

Bây giờ tôi muốn chúng ta suy nghĩ về điều này. Chúa Giê-xu được tôn lên 

rất cao, tôn lên vị trí tối thượng, có phải nghĩa là sau Sự Nhập Thể Ngài trở 

nên vĩ đại hơn trước khi Ngài đến thế gian không? Sau khi Ngài chịu chết 

trên Thập tự giá, sống lại từ phần mộ, và thăng thiên, như vậy có nghĩa là 

Ngài trở nên vĩ đại hơn trước khi Ngài trở thành con người không? Rõ ràng 

là Ngài không vĩ đại hơn khi xét trước đó Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời 

và sau đó Ngài vẫn hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Như vậy bản tính của 

Chúa Giê-xu không hề thay đổi. Tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi. Điều gì đã 

thay đổi? Điều gì hiện giờ Chúa Giê-xu có trên thiên đàng mà Ngài không 

có trước khi đến thế gian? Điều gì hiện giờ Chúa Giê-xu có mà trước đó 

Ngài không có? Câu trả lời rất rõ ràng dựa trên những gì chúng ta đã học 

trong ba tuần vừa rồi. Đó là nhân tánh của Ngài. Ngài đã trở nên một con 

người, Ngài đã sống lại là một con người, và Ngài thăng thiên là một con 

người. Nhân tánh của Ngài ở với Ngài đời đời. Ngài vừa hoàn toàn là Đức 

Chúa Trời vừa hoàn toàn là con người suốt cả cõi đời đời, cho đến hết cõi 

đời đời. Như vậy Ngài được tôn cao. Điều này đưa chúng ta đến chỗ nhìn 

thấy đúng những gì mình đã thấy vài tuần trước khi nói về việc Đấng Christ 

đã tự hạ mình xuống làm một con người. Hình ảnh là, trong Phi-líp đoạn 2, 

câu 9, giờ đây Ngài đã đi từ sự hạ mình của con người như chúng ta đã học 
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trong vài tuần vừa rồi, đến sự tôn cao của Đức Chúa Trời. Ngài đã đi từ sự 

hạ mình của một con người đến sự vinh dự của Đức Chúa Trời.  

 

Bây giờ tôi muốn quý vị đặt mình vào vị trí của một người Do Thái để hiểu 

được những điều chúng ta đang đọc đây, vị trí của một người rất quen 

thuộc với Cựu Ước. Là một người Do Thái, quý vị biết xuyên suốt Cựu 

Ước rằng, danh mà Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ ra, là Chúa, Giê-hô-va, là 

Đấng TỰ HỮU HẰNG HỮU. Đó là danh của Đức Chúa Trời. Mọi sự oai 

nghi, cao cả, vĩ đại nhất về Đức Chúa Trời được tóm gọn lại trong danh đó. 

Ngài là Chúa. Khi quý vị xem bản dịch Cựu Ước trong tiếng Hy Lạp, từ 

ngữ được sử dụng để mô tả Chúa, danh xưng cho Đức Chúa Trời, cũng 

chính là từ được sử dụng ở đây trong Phi-líp đoạn 2, câu 11. Ý nghĩa của 

điều này là, Tân Ước đặt Chúa Giê-xu ngang hàng với Chúa là Đức Chúa 

Trời trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu, được tôn lên rất cao, làm Chúa, cũng 

giống như chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời được tôn cao làm Chúa trong cả 

Cựu Ước, giờ đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu được tôn cao lên làm Chúa. 

Ý nghĩa của điều này là mọi sự ngợi khen thuộc về Đức Chúa Trời chí cao 

trong Cựu Ước giờ đây thuộc về Chúa Giê-xu, theo Phi-líp đoạn 2, câu 11.  

 

Tôi xin đưa quý vị vào một hành trình, để giúp quý vị nhìn thấy bề sâu của 

ý nghĩa này. Hãy cùng lật về phía tay trái và mở ra sách Thi Thiên với tôi. 

Hãy xem Thi Thiên 83. Tôi chỉ muốn đưa quý vị vào một hành trình đến 

một vài địa chỉ trong Cựu Ước, hầu hết ở trong Thi Thiên. Nếu quý vị 

không biết Thi Thiên ở đâu, cứ mở Kinh Thánh của mình ra ngay giữa, đây 

là một sách rất dài. Thi Thiên 83, tôi muốn cho quý vị một vài câu Kinh 

Thánh, và nếu muốn đánh dấu trong Kinh Thánh của mình, tôi khuyến 

khích quý vị hãy khoanh tròn mỗi khi thấy từ “Chúa.” Mục đích ở đây là 
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chúng ta sẽ xem một vài phân đoạn Kinh Thánh để hình thành một hình 

ảnh nhất định mỗi khi quý vị nghĩ đến từ “Chúa.” Giê-xu được tôn làm 

Chúa có nghĩa gì? Tôi muốn chúng ta đặt mình vào khung tri thức mà 

nhiều độc giả tại hội thánh Phi-lip-pi đã có vào thời đó, họ biết về Cựu 

Ước, đặc biệt là bản dịch Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp. Hãy xem Thi Thiên 

đoạn 83. Câu 18. Mấy câu Kinh Thánh đầu nói về thể nào chỉ một mình 

Đức Chúa Trời được tôn cao trên muôn vật. Chỉ một mình Ngài được tôn 

cao. Hãy xem câu 18 của Thi Thiên 83: “Hầu cho chúng nó biết rằng chỉ 

một mình Chúa” (danh là Đức Giê-hô-va, hãy khoanh tròn từ này) – “là 

Đấng Chí Cao trên khắp trái đất.” 

 

Bây giờ hãy mở ra Thi Thiên 97. Tôi muốn quý vị nhìn thấy điều tương tự 

được chép ở đây. Thi Thiên 97, hãy xem với tôi trong câu 5. Thi Thiên này 

mở đầu nói về thể nào Chúa tể trị, cả trái đất hãy vui mừng, các bờ biển xa 

hãy mừng rỡ vì Chúa tể trị. Hãy khoanh tròn mỗi khi quý vị thấy từ “Chúa” 

nhé. Hãy xem trong câu 5, chép rằng: “Các núi tan chảy như sáp trước mặt 

(ai?) Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các từng trời 

truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện 

hết thảy kẻ hầu việc tượng chạm, và khoe mình về các hình tượng, đều bị 

hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Si-

ôn nghe, bèn vui vẻ, và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ, vì cớ sự 

đoán xét của Ngài. Vì, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đấng Chí Cao trổi cao 

hơn cả trái đất; Ngài được tôn cao tuyệt các thần.” 

 

Hình ảnh chúng ta thấy ở đây là Chúa không chỉ được tôn cao trên các 

thần, Ngài thuộc một đẳng cấp khác. Hãy nhớ rằng, chúng ta đặt Chúa Giê-

xu ngang hàng với Ngài, với Chúa ở đây. Chúa Giê-xu thuộc một đẳng cấp 
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khác, Ngài là Đấng không thể so sánh, Ngài được tôn cao trên mọi thần, 

các thần đó phải cúi xuống trước Ngài, Ngài được tôn cao. Bây giờ hãy 

quay ngược lại hai đoạn, đến Thi Thiên 95. Hãy xem ở đây chép gì, xem 

thể nào Ngài không chỉ là Chúa của cả trái đất, mà Ngài còn thật sự là Chúa 

trên mọi tạo vật. Hãy xem câu 3. Quý vị hãy khoanh tròn mỗi khi thấy từ 

“Chúa” nhé.  

 

“Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là Vua cao cả trên hết các thần. 

Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài. Những đỉnh núi cũng thuộc về 

Ngài. Biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó. Còn đất khô, tay Ngài 

cũng đã nắn nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy. Khá quì gối xuống 

trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” 

 

Bây giờ hãy lật về phía tay phải đến Thi Thiên 103. Chúng ta đang nắm bắt 

một hình ảnh mình cần nghĩ đến mỗi khi thấy từ “Chúa” được dành chỗ 

tương đương với Chúa Giê-xu. Hãy xem Thi Thiên 103, câu 19, quý vị sẽ 

thấy từ “Chúa” lặp lại hết lần này đến lần khác. Hãy xem thể nào Ngài 

được tôn cao không chỉ trên mọi tạo vật, mà còn trên các thiên sứ trên các 

từng trời. Hãy xem câu 19 chép như thế nào: “Đức Giê-hô-va đã lập ngôi 

Ngài trên các từng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ 

của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức lực làm theo mạng lịnh Ngài, hay 

vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi cả cơ binh của 

Đức Giê-hô-va, là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-

va! Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, trong mọi nơi nước Ngài, khá 

ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” 

Tôi xin cho quý vị thêm một số địa chỉ nữa. Hãy xem Thi Thiên 113. Các 

từng trời đều ngợi khen Ngài. Không chỉ các từng trời, các nước cũng dâng 
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vinh hiển và tôn quý và ngợi khen Chúa. Hãy xem Thi Thiên 113, bắt đầu 

từ câu 1: “Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, hãy 

ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va, từ 

bây giờ cho đến đời đời! Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá 

ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự 

vinh hiển Ngài cao hơn các từng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống đặng xem xét 

trời và đất.” 

 

Như vậy các Thi Thiên cho chúng ta một hình ảnh về Chúa được tôn cao 

trên các từng trời, tôn cao trên cả thế gian, tôn cao trên mọi tạo vật, tôn cao 

trên mọi nước và mọi quyền cai trị trên đất. Đó là hình ảnh về Chúa. Tôi 

xin cho quý vị thêm hai phần Kinh Thánh nữa trong Ê-sai. Hãy lật về phía 

tay phải, đến Ê-sai đoạn 42. Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo, Nhã Ca, 

rồi đến Ê-sai. Hãy xem Ê-sai, đoạn 42. Tôi muốn quý vị xem hai phân đoạn 

sẽ cho chúng ta một hình ảnh về lòng nóng nảy của Đức Chúa Trời về danh 

Ngài là Chúa. Hãy xem Ê-sai đoạn 42, câu 8. Đây là Đức Chúa Trời, và 

Ngài bắt đầu phán về tôi tớ Ngài, là Chúa tức là Đấng kêu gọi trong sự 

công bình. Hãy lắng nghe câu 8, Ê-sai đoạn 42, câu 8, hãy lắng nghe lòng 

nóng nảy về danh của Đức Chúa Trời, Ngài phán: “Ta là Đức Giê-hô-va: 

ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, 

cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” 

 

Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển của danh Ngài. Tôi xin cho quý 

vị một địa chỉ nữa. Ê-sai đoạn 45, đây sẽ là phân đoạn cuối cùng trong Cựu 

Ước. Hãy xem Ê-sai đoạn 45, không nghi ngờ gì đây là phân đoạn mà Phi-

líp 2:9-11 dựa vào. Hãy lắng nghe những điều được chép ở đây; để xem 
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quý vị có thấy quen thuộc không nhé. Ê-sai 45:21, hãy xem thể nào Chúa 

được nói đến ở đây. “Vậy hãy truyền rao; hãy bảo chúng nó đến gần, và 

nghị luận cùng nhau! Từ đời xưa ai đã rao ra sự nầy? ai đã tỏ ra từ lúc 

thượng cổ? Há chẳng phải ta, là Đức Giê-hô-va, sao? (Nào, hãy nghe kỹ) 

Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác! chẳng có Đức Chúa Trời nào 

khác là công bình và là Cứu Chúa ngoài ta. 

Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được 

cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta đã chỉ mình mà 

thề, lời công bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu gối sẽ quì 

trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề. Người ta sẽ luận về ta rằng: sự công 

bình và sức mạnh chỉ ở trong Đức Giê-hô-va, người ta sẽ đến cùng Ngài. 

Mọi kẻ giận Ngài sẽ bị hổ thẹn. Cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng công 

bình trong Đức Giê-hô-va, và nhờ Ngài mà được vinh hiển.” 

 

Nào, đó là hình ảnh trong Cựu Ước. Hết lần này đến lần khác, chỉ để chúng 

ta nắm được hình ảnh cần có khi nghĩ về từ “Chúa,” khi chúng ta nghe đến 

danh xưng đó. Đấng có thẩm quyền trên mọi sự. Ngài được tôn cao trên 

mọi quyền lực trên trời và dưới đất, mọi nước và mọi quyền cai trị trên đất. 

Ngài nóng nảy về danh Ngài, mọi dân mọi nước đều cúi xuống trước Ngài. 

Đó là hình ảnh chúng ta cần nghĩ đến khi nghe từ “Chúa.” 

 

Cho nên khi chúng ta mở ra Lu-ca đoạn 2, khi các thiên sứ đến và phán – 

quý vị biết rõ phân đoạn này rồi đấy, chúng ta đã đọc nhiều lần trong mùa 

Giáng sinh này – “hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một 

Đấng Cứu Thế, là ai? Danh Ngài là gì? Là CHRIST LÀ CHÚA. Lu-ca 

đoạn 2, câu 11. Hãy nắm bắt oai quyền của lời tuyên bố này! Hài nhi sanh 

trong máng cỏ LÀ CHÚA của muôn vật! Ngài là Chúa của các từng trời! 
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Ngài là Chúa của mọi nước! Ngài là Chúa của các thiên binh! Ngài là Chúa 

của muôn vật, muôn nơi! Ngài được tôn cao hơn các thần! Vì vậy Ngài là 

đối tượng thờ phượng của chúng ta! Vì vậy Ngài xứng đáng với mọi lời 

ngợi khen của chúng ta! NGÀI LÀ CHRIST LÀ CHÚA! Cho nên khi 

chúng ta mở Thi Thiên ra và thấy trong đó những lời ngợi khen Chúa, 

chúng ta ngợi khen Đấng Christ! Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa của các 

từng trời! Ngợi khen Ngài trên các nơi cao! Hỡi các thiên sứ hãy ngợi khen 

Ngài ! Hỡi các thiên binh hãy ngợi khen Ngài! Hãy ngợi khen Ngài ! Hỡi 

mặt trời và mặt trăng và các ngôi sao hãy ngợi khen Ngài! Hỡi các từng trời 

và các nguồn trên các từng trời hãy ngợi khen Ngài! Tất cả hãy ngợi khen 

danh Chúa, vì Ngài phán và chúng bèn có. Ngài đặt để chúng đời đời. Ngài 

ban các luật lệ không bao giờ qua đi. Ngợi khen Chúa từ trên đất, hỡi các 

vật sống nơi biển và các nơi sâu, sấm chớp và mưa đá, tuyết và mây, gió 

bão, các núi đồi, các cây sanh trái và cây hương nam, các động vật hoang 

dã và súc vật, các sinh vật nhỏ và các loài chim bay, các vua của đất và các 

nước, các hoàng tử và mọi kẻ cai trị trên đất, người trai trẻ và các em nhỏ, 

người già và trẻ em, tất cả hãy ngợi khen danh Chúa vì chỉ một mình danh 

Ngài được tôn cao, sự uy nghi Ngài trỗi hơn trái đất và các từng trời! ĐÓ là 

nhận dạng của hài nhi trong máng cỏ. NGÀI LÀ CHIST LÀ CHÚA, Ngài 

xứng đáng nhận mọi lời ngợi khen của chúng ta. Ngài được tôn cao lên đến 

vị trí tối thượng.  

 

Đó thật là một hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta cần nắm lấy trong Giáng 

sinh. Từ sự hạ mình của con người đến sự tôn cao của Đức Chúa Trời. Dầu 

vậy đừng bỏ qua văn cảnh nhé. Hình ảnh ở đây không chỉ là về Đấng xứng 

đáng nhận mọi lời ngợi khen của chúng ta. Trong Phi-líp đoạn 2, Phao-lô 

đang viết cho một nhóm tín hữu chỉ tập trung vào chính mình, họ bắt đầu 
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lợi dụng người khác vì lợi riêng mình. Họ bắt đầu tôn cao chính mình, 

muốn khẳng định mình. Ông mở đầu trong Phi-líp đoạn 2, câu 3 và 4 rằng: 

“Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm 

nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh 

em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi (của ai?) kẻ khác 

nữa.”  

 

Đừng bỏ sót điều này! Đấng Christ không chỉ là đối tượng thờ phượng của 

chúng ta, mà Ngài còn là khuôn mẫu sống cho chúng ta! Điều chúng ta 

thấy ở đây trong Phi-líp 2, câu 9 đến 11, là Đấng Christ, vâng, đã đi từ sự 

hạ mình đến sự tôn cao của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng cho chúng ta 

thấy đường đến thành công trước mặt Đức Chúa Trời được trải bằng sự vô 

vị kỷ trước con người. Tôi xin nhắc lại điều này một lần nữa, quý vị phải 

nắm được điều này. Đường đến thành công trước mặt Đức Chúa Trời được 

trải bằng sự vô vị kỷ trước con người. Điều này đi ngược lại văn hóa trong 

Phi-líp đoạn 2, và cũng đi ngược lại văn hóa của chúng ta ngày nay. Mọi 

điều trong văn hóa của chúng ta đều được phát triển, được xây dựng trên 

bản thân, khẳng định bản thân, phản biện cho bản thân, phản biện cho 

quyền lợi bản thân. Nhưng trong Đấng Christ chúng ta đã hy sinh mọi 

quyền lợi của mình, chúng ta đã hy sinh chính mình để không phải chúng ta 

được khẳng định, mà để chúng ta được hạ xuống để người khác biết Ngài là 

tốt lành.  

 

Đó là khuôn mẫu xuyên suốt Kinh Thánh. Đầy tớ của Đức Chúa Trời phải 

trải qua sự hạ mình vô vị kỷ rồi Đức Chúa Trời sẽ tôn cao họ. Phi-líp đoạn 

2, câu 9. Ai đã tôn cao Chúa Giê-xu? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã 

tôn cao Ngài. Một khi Ngài đã hạ mình xuống và hy sinh chính Ngài, Đức 
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Chúa Trời tôn Ngài lên cao. Đó cũng chính là chuyện xảy ra với Giô-sép 

mà chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký. Ông đã trải qua 13 năm chịu khổ và 

phục vụ, rồi Đức Chúa Trời tôn cao ông. Đa-vít, vâng ông là một vị vua 

được xức dầu từ khi còn rất trẻ, nhưng ông đã phải trải qua rất nhiều khổ 

nạn trước khi được lên ngôi cai trị. Chúng ta thấy ông đi từ sự hạ mình chịu 

khổ đến sự tôn cao vinh hiển. Đó là câu chuyện trong những sự dạy dỗ của 

Chúa Giê-xu. Trong bài giảng Các Phước Lành: “Phước cho những kẻ có 

lòng khó khăn (sự hạ mình), vì nước thiên đàng thuộc về họ (sự tôn cao).” 

Chúng ta thấy điều đó trong những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Ngài luôn 

luôn nói về: “ai tự hạ xuống sẽ được (gì?) tôn cao.” Trong cuộc đời Ngài, 

trong cách sống của Ngài, chính Ngài cũng đã được báp-têm, chính Ngài 

cũng đã bị cám dỗ, chính Ngài đã trở nên giống như chúng ta để Ngài được 

tôn cao. Đó là hình ảnh ở đây, và là sứ điệp Giáng sinh cho chúng ta ngày 

nay.  

 

Chúng ta không sống để khẳng định chính mình, để phản biện cho mình, để 

tôn cao danh mình, chúng ta không sống cho điều đó. Chúng ta sống để hy 

sinh chính mình, để sự vinh hiển của Đấng Christ được biết đến. Chúng ta 

để Đức Chúa Trời tôn cao mình. Tôi tin rằng nếu hội thánh Brook Hills 

trong năm 2007, nếu chúng ta hy sinh chính mình và sẵn sàng từ bỏ tất cả 

để bày tỏ ân điển và lòng thương xót của Ngài tại Birmingham và khắp các 

nước, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài 

theo những cách chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đó là sứ điệp Giáng 

sinh mà chúng ta cần nắm lấy. Ngài được tôn cao lên đến vị trí tối thượng, 

đó là nơi Ngài cai trị.  
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Khía cạnh thứ hai trong quyền Tể trị của Đấng Christ, Ngài không chỉ cai 

trị trên vị trí tối thượng, mà thứ nhì, Ngài nắm quyền lực vô tận. Ngài nắm 

quyền lực vô tận. Nào, chúng ta đã suy nghĩ theo lối tư duy của người Do 

Thái, bây giờ hãy đặt mình vào lối suy nghĩ của người Hy Lạp/Dân Ngoại 

nhé. Có thể quý vị không quen thuộc lắm với Cựu Ước, nhưng quý vị là 

Dân Ngoại và nghe thấy điều này, quý vị không phải là một người Do Thái 

và quý vị nghe thấy điều này trong Phi-líp đoạn 2, rằng Chúa Giê-xu được 

tôn cao làm Chúa. Mọi lưỡi đều xưng Giê-xu là Chúa.  

 

Nào, với Dân Ngoại, đây là một từ được sử dụng để mô tả một người chủ 

hay một người sở hữu, một người sở hữu nô lệ được gọi là chúa. Thật là 

một hình ảnh đáng kinh ngạc ngay cả khi chúng ta suy nghĩ về Phi-líp 2:5-

11, Đấng đã trở nên, đã mang lấy hình tôi tớ, giờ đây trở nên Đấng sở hữu 

muôn vật. Đây là hình ảnh về một Đấng có năng quyền và thẩm quyền 

tuyệt đối trên muôn vật. Đó là ý nghĩa của cương vị làm Chúa, đó là hình 

ảnh chúng ta thấy về Đấng Christ được tôn cao. Ngài có năng quyền  và 

thẩm quyền tuyệt đối. Sau khi Ngài đã chết trên thập tự giá và sống lại từ 

phần mộ, chúng ta mở ra Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 18, Ngài phán điều gì? Bao 

nhiêu quyền phép đã giao cho Ngài? “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới 

đất đã giao cho ta.” 

 

Nếu Ngài có mọi thẩm quyền, vậy còn điều gì không ở dưới thẩm quyền 

của Ngài? Từ ngữ ngắn gọn ba chữ cái đó đã nói lên tất cả. Ngài nắm hết. 

Ngài có MỌI thẩm quyền. Tôi muốn quý vị suy nghĩ về quyền tể trị của 

Ngài, thẩm quyền của Ngài trên hai cấp độ.  
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Trước tiên, Ngài có quyền năng để cứu rỗi. Phi-líp đoạn 2, câu 9, mở đầu 

với từ “vì đó.” Theo nghĩa đen là: “chính vì vậy,” từ này có ý nói đến mọi 

điều đã xảy ra trong câu 6 đến câu 8, bởi vì Ngài đã vâng phục cho đến 

chết, thậm chí chết trên cây thập tự, vì đó, chính vì vậy bây giờ Ngài được 

tôn lên nơi rất cao. Ngài được ban cho danh trên hết mọi danh. Ngài có 

quyền năng để cứu rỗi. Chỉ một mình Ngài là Chúa có quyền trên tội lỗi. 

Còn ai khác trong cả dòng lịch sử dám tuyên bố mình là chúa trên tội lỗi? 

Có ai không? Có ai trong phòng này đã chinh phục tội lỗi cách hoàn toàn 

không? Có ai trong cả dòng lịch sử, trong số những lãnh tụ tôn giáo vĩ đại 

nhất của nhân loại không? Không ai trong số họ dám tuyên bố mình là chúa 

trên tội lỗi. Hãy bước một bước sâu hơn nữa, không có ai trong cả dòng 

lịch sử dám tuyên bố là chúa, không chỉ trên tội lỗi, mà trên cả sự chết. 

Ngoài Chúa Giê-xu ra có ai đã từng chinh phục sự chết không? Chắc chắn 

là không ai từng chinh phục được sự chết ngoài Chúa Giê-xu. Chỉ một 

mình Ngài có quyền năng, quyền tể trị, thẩm quyền để cứu rỗi. Đó chính là 

điều Hê-bơ-rơ đoạn 2, câu 14 nói với chúng ta, rằng Ngài đã mang lấy nhân 

tánh của chúng ta để tiêu diệt kẻ nắm quyền lực của sự chết.  

 

Tôi biết mùa Giáng sinh, với nhiều gia đình, là một thời gian buồn bã, nhất 

là khi quý vị nhớ đến những người thân yêu, những người có thể đã qua đời 

trong năm trước đó. Nỗi đau của sự chết đôi khi dường như chỉ bùng lên 

vào những dịp nghỉ lễ, và tôi muốn nhắc nhở quý vị bằng hình ảnh về Đấng 

làm Chúa trên sự chết ở đây. Ngài có mọi thẩm quyền trên sự chết, vì vậy, 

chúng ta không cần phải sợ sự chết, vì cớ Ngài là ai. Đó là tin tốt lành vào 

dịp Giáng sinh.  
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Có ai khác có thể cứu quý vị khỏi tội lỗi mình không? Quý vị có thể ngửa 

trông ai khác sẽ ban cho quý vị thẩm quyền trên sự chết không? Có ai khác 

có thể làm được như vậy không? Chỉ một mình Ngài có quyền năng để cứu 

rỗi. Không chỉ quyền năng để cứu rỗi, mà chỉ một mình Ngài mới có quyền 

năng để cai trị. Ngài là Đấng sở hữu, Ngài tể trị, Ngài kiểm soát mọi điều, 

Ngài tể trị trên mọi điều. Đó là hình ảnh chúng ta thấy về Chúa Giê-xu ở 

đây. Ngài là Đấng cầm quyền. Cô-lô-se 2:9-10 nói về thể nào Ngài là cái 

đầu. Ở đó nói về thể nào mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời ngự trong 

Đấng Christ, và chép rằng Ngài là đầu của mọi năng quyền và thẩm quyền. 

Như vậy đó là hình ảnh chúng ta có được. Ngài có quyền năng để cứu rỗi 

và quyền năng để cai trị.  

 

Bây giờ, tôi muốn chúng ta ngưng lại ở đây một chút, tôi muốn chúng ta 

suy nghĩ về thể nào chúng ta có một xu hướng nguy hiểm muốn chia tách 

hai điều này ra. Chính lúc này chúng ta sẽ đối diện với một vài điều tôi 

nghe nhiều người thường bàn tán mà lại đi quá xa điều Kinh Thánh dạy. Dù 

cho chúng ta chỉ nói ra những điều đó, tin vào những điều đó, hay sống như 

thể chúng ta tin vào những điều đó, thì chúng ta cần phải đối diện với sự 

thật rằng những điều đó là không đúng.  

 

Điều đầu tiên chúng ta thường nói khi đề cập đến ý tưởng này là: “Tôi đã 

tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, nhưng tôi không vâng 

phục Ngài là Chúa của tôi. (Chúa Giê-xu đã cứu tôi khỏi tội lỗi mình, 

nhưng Ngài không phải là Chúa trên đời sống tôi mỗi ngày.)” Chúng ta 

chia tách quyền năng cứu rỗi của Ngài ra khỏi quyền năng tể trị của Ngài. 

“Tôi nhận lấy quyền năng cứu rỗi, nhưng sẽ bỏ qua quyền năng tể trị.” 

Kiểu như chúng ta nói một lời cầu nguyện, hay ký vào một lá đơn, rằng: 
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“Tôi đã xin Chúa Giê-xu tha thứ tội lỗi mình.” Rồi sau đó chúng ta sống 

đời sống mình xa khỏi quyền tể trị của Đấng Christ, đời sống của chúng ta 

cũng chẳng khác gì mọi người khác trong thế gian, không có gì khác biệt 

cả, không có bông trái nào của Đấng Christ trong đời sống chúng ta. Trong 

trường hợp đó Ngài không phải là Chúa mà chỉ là Đấng Cứu Rỗi. Theo 

Kinh Thánh, đây không phải là một sự lựa chọn cho chúng ta. Nếu xem 

xuyên suốt sách Công vụ các sứ đồ, quý vị sẽ thấy có 92 lần Chúa Giê-xu 

được gọi là Chúa, và 2 lần Ngài được gọi là Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta 

không thể chia tách bản chất Chúa Giê-xu là ai: “Tôi sẽ nhận Ngài làm 

Đấng Cứu Rỗi, nhưng sẽ không nhận Ngài làm Chúa.” Chúng ta không thể 

nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi nếu không nhận Ngài làm Chúa của mình. 

Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chúng ta không thể nhận Ngài làm Đấng Cứu 

Rỗi nếu không nhận Ngài làm Chúa của mình. Ngài là Chúa, đó là cương vị 

của Ngài.  

 

Vì vậy tôi muốn mời gọi quý vị, đừng đến trước Đấng Christ trong mùa 

Giáng sinh này với nghịch lý này: đừng hát ngợi khen Ngài là Đấng Christ, 

là Chúa của muôn vật, nếu lẽ thật đó cách xa thực tế đời sống quý vị. Xin 

Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta đừng đùa giỡn với quyền Tể trị của Đấng 

Christ. Điều này hết sức quan trọng. Ngài là Chúa.  

 

Tư tưởng sai lầm thứ nhì mà chúng ta thường có là, nhiều người nói: “Tôi 

đã quyết định để Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình.” Nào, hãy cùng suy 

nghĩ về phát biểu này dưới ánh sáng của những điều chúng ta đang học hỏi 

ở đây. Quý vị đã quyết định để Chúa Giê-xu làm Chúa của đời mình? Vậy 

thì quý vị không có sự lựa chọn nào trong vấn đề này. Ngài là Chúa. Chúng 

ta phải nhìn thấy điều này. Ngài là Chúa dù cho quý vị và tôi suy nghĩ như 
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thế nào. Quý vị và tôi không có vinh dự quyết định Chúa Giê-xu là ai. Ngài 

là Chúa. Đó là thực tế. Câu hỏi không phải là: “Quý vị đã để Chúa Giê-xu 

làm Chúa của đời mình chưa?” Ngài là Chúa của cuộc đời quý vị. Mà câu 

hỏi phải là: “Quý vị đã trao phó cuộc đời mình dưới quyền tể trị của Ngài 

chưa?” Theo Phi-líp đoạn 2, câu 9-11, chúng ta phải hỏi rằng: “Chúng ta đã 

quỳ gối xuống trước sự tể trị của Ngài chưa?” Bởi vì lẽ thật của Kinh 

Thánh là, một ngày kia mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống. Một ngày kia, mọi 

lưỡi sẽ xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Câu hỏi thật sự là, quý vị sẽ quỳ gối bây 

giờ hay sẽ quỳ gối khi đã quá muộn? Đó là quyết định mà Giáng sinh đặt 

trước mặt mỗi chúng ta. Đó là hiện thực mà tất cả chúng ta phải đối diện 

trong đêm Giáng sinh này. Đó là câu hỏi mà tôi sẽ hỏi từng người một 

trong quý vị nếu tôi có thể. Đây là câu hỏi tôi muốn đặt trước mặt quý vị, 

quý vị đã quỳ gối xuống trước sự tể trị của Ngài chưa? Quý vị đã quỳ gối 

xuống trước sự tể trị của Ngài chưa? Không phải là quý vị đã tiếp nhận 

Đấng Christ chưa? Không phải là quý vị đã cầu nguyện chưa? Không phải 

là quý vị đã tin nơi Đấng Christ và tin vào sứ điệp Giáng sinh chưa, vì ngay 

cả ma quỷ cũng tin vào sứ điệp Giáng sinh. Mà câu hỏi là, cuộc đời quý vị 

đã quỳ gối xuống trước sự tể trị của Ngài chưa? Đó là câu hỏi trọng tâm 

làm nền tảng cho sự sống đời đời của chúng ta. Ý mục sư là sao? Rô-ma 

đoạn 10, câu 9: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng 

ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi 

sẽ được cứu.” 

 

Đó là Phúc âm. Hãy quỳ gối xuống trước sự Tể trị của Ngài, xưng nhận 

Ngài là Chúa. Đó là hình ảnh ở đây, là cái trục dể đời sống chúng ta xoay 

quanh, và là nền tảng cho sự sống đời đời của chúng ta. Chúng ta đã quỳ 

gối xuống trước sự Tể trị của Ngài chưa? Bởi vì chúng ta phải quyết định 
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một là quỳ gối xuống trước Ngài hôm nay, và kết quả của việc làm này là 

sự cứu rỗi; nếu chúng ta quỳ gối xuống hôm nay, nếu chúng ta tin cậy 

Đấng Christ và gọi Ngài là Chúa, vâng phục quyền Tể trị của Ngài trên đời 

sống chúng ta, đặt đời sống chúng ta dưới quyền Tể trị của Ngài, thì chúng 

ta sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi bởi ân điển và lòng thương xót Ngài. Sự 

lựa chọn còn lại là chờ cho đến khi sự sống này chấm dứt, rồi mới quỳ gối. 

Nếu đó là sự lựa chọn của chúng ta thì kết quả không phải là sự cứu rỗi, 

nếu đến lúc đó chúng ta mới quỳ gối xuống, thì kết quả là sự phán xét.  

 

Quý vị nói: “Ý mục sư là sao? Tôi nghĩ Chúa Giê-xu đã phán: ‘Cho nên 

hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa 

Jêsus Christ’ rồi mà?” Đúng là như vậy, Ngài xuống thế gian để đem đến 

sự cứu rỗi. Đúng là như vậy, Rô-ma đoạn 8, câu 1, chép: “Cho nên hiện 

nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus 

Christ.” 

 

Những ai đã tin cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn sẽ không còn sự 

phán xét nữa. Nhưng những ai không ở dưới sự tể trị của Đấng Christ, thì 

khi trình diện trước mặt Đức Chúa Trời sẽ không có ai trả giá thế cho tội 

lỗi của họ, vậy họ có tội trước mặt Ngài, và kết quả là họ sẽ phải chịu sự 

phán xét mà tội lỗi đem lại.  

 

Điều nầy thật là hệ trọng. Vì vậy tôi muốn chúng ta ngưng lại ở đây một 

chút. Tôi muốn chúng ta ngưng lại ở đây và suy nghĩ về một câu hỏi: “Tôi 

đã quỳ gối xuống trước sự Tể trị của Ngài chưa?” Câu hỏi này quá quan 

trọng nên chúng ta không thể cứ bỏ qua để tham gia vào các hoạt động 

Giáng sinh trong hôm nay và ngày mai. Điều này rất hệ trọng. Tôi mời gọi 
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và thúc giục quý vị, lần đầu tiên hãy quỳ gối xuống trước sự Tể trị của 

Ngài. Tiệc thánh là hành động để qua đó chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa sự 

chết của Đấng Christ vì Chúa Giê-xu, sự sống lại của Ngài, và sự đắc thắng 

của Ngài trên tội lỗi cho chúng ta. Nếu quý vị là một người đi theo Đấng 

Christ, tôi muốn cho quý vị cơ hội để suy nghĩ về ý nghĩa của việc Ngài là 

Chúa trên đời sống quý vị, và về đời sống quý vị đang ở đâu dưới sự Tể trị 

của Ngài. Đồng thời tôi muốn mời gọi, nếu quý vị chưa từng nói: “Tôi đã 

quỳ gối xuống trước sự Tể trị của Ngài,” thì tôi muốn mời gọi quý vị trong 

giây phút này hãy nói điều đó lần đầu tiên. Hãy thưa trình trong lòng quý vị 

rằng:  

 

“Con xưng nhận rằng Ngài là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng Cai 

Trị và là Đấng Sở Hữu cuộc đời con. Con cần Ngài tha thứ tội lỗi con, và 

con sẽ không chỉ tin nơi Ngài, con sẽ trao phó cho Ngài cả cuộc đời con.” 

Rồi một khi đã thưa như vậy, quý vị sẽ được tham dự tiệc thánh. Tiệc thánh 

là hành động để qua đó chúng ta, là những người đi theo Đấng Christ, nhớ 

lại những điều Đấng Christ đã làm ở cương vị là Chúa của cuộc đời quý vị. 

Nếu quý vị chưa phải là một người đi theo Đấng Christ, nếu quý vị chưa 

sẵn sàng làm một người đi theo Đấng Christ, thì tôi mời quý vị hãy quan 

sát trong khi chúng tôi dự thánh lễ tiệc thánh. Với những người sắp dự tiệc 

thánh, hãy đối diện với sự thật Đấng Christ là ai, và thật lòng tự hỏi câu 

này: “Đời sống tôi đã vâng phục quyền Tể trị của Ngài chưa?” và hãy trả 

lời câu hỏi đó trong khi các phụ lễ phân phát bánh và chén.  

 

Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cúi xuống trước Ngài và xưng nhận rằng 

Ngài đã tôn Chúa Giê-xu lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi 

danh. Ngài là Chúa trên muôn vật, trên các từng trời, trên đất, và trên cuộc 
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đời của tất cả chúng con. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin trong đêm Giáng 

sinh này, các thân hữu tại đây sẽ nhận lấy món quà cứu rỗi của Ngài bằng 

cách xưng nhận Ngài là Chúa. Con cầu xin Ngài sẽ đặt đời sống chúng con 

dưới sự Tể trị của Ngài. Chúng con cầu xin lẽ thật về sự chết và sự sống lại 

của Ngài, lẽ thật về Ngài là ai, sẽ tiếp tục ở trong lòng chúng con sau khi 

chúng con rời khỏi đây một cách mới mẻ, đầy ý nghĩa, và được biến đổi 

đời sống. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.  

 

Xin mời quý vị lại mở Kinh Thánh ra, chúng ta sẽ đi vào phần kết luận cho 

hình ảnh về Sự Nhập Thể. Ngài đang cai trị ở cương vị tối thượng và Ngài 

đang nắm quyền năng vô tận làm Chúa trên tất cả đời sống chúng ta. Ngài 

đang kiểm soát. Tôi xin nhắc nhở quý vị, thật tốt vì Ngài đang kiểm soát! 

Bởi vì Ngài có mọi thẩm quyền và mọi năng quyền, Ngài có thể bảo vệ và 

dõi theo con dân Ngài bằng quyền năng của Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Thật 

tốt khi Ngài là Chúa.  

 

Giê-xu là Chúa. Hai ý nghĩa cuối cùng của điều này. Thứ ba, Ngài xứng 

đáng với sự ngợi khen của hoàn vũ. Chúng ta sẽ đi nhanh qua phần này, 

nhưng tất nhiên vẫn phải nắm được hình ảnh ở đây. Mọi đầu gối sẽ quỳ. 

Nghĩa đen của điều này là gì? Đây là một hình ảnh về sự thờ phượng trong 

Cựu Ước, sự tôn thờ, hạ mình xuống trước một ai đó xứng đáng với sự tôn 

cao, vinh hiển, và thờ phượng, đến nỗi không thể đứng trong sự hiện diện 

của người đó, Đấng đó, mà phải quỳ gối xuống. Mọi đầu gối sẽ quỳ. Mọi 

lưỡi sẽ xưng nhận, theo nghĩa đen là, công bố lớn tiếng rằng Giê-xu Christ 

là Chúa. 
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Hình ảnh này ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Ý nghĩa của từng nơi 

chốn này là gì? Tôi sẽ đưa quý vị vào một hành trình để tìm hiểu về ý kiến 

của các học giả Kinh Thánh về ý nghĩa của “trên trời, dưới đất, và bên dưới 

đất,” và sự khác nhau giữa ba nơi chốn này. Nhưng kết luận mà tôi có được 

sau khi nghiên cứu các ý kiến từ nhiều nguồn là, ý nghĩa ở đây muốn nói 

đến mọi người. Được chưa nào? Như vậy, đó là điều chúng ta sẽ tóm lại ở 

điểm này. Đối tượng được nói đến trên trời, dưới đất và bên dưới đất không 

quan trọng lắm, điểm chính yếu là, tất cả chúng ta đều ở một trong ba nơi 

đó. Ý nghĩa của điều này là, mọi thiên sứ, dù ở trên trời hay bên dưới đất, 

hình ảnh là mọi thiên binh thiên sứ trong cả tạo hóa đều sẽ thờ phượng 

Đấng Christ và quỳ gối xuống trước sự Tể trị của Ngài. Ngài xứng đáng 

với sự ngợi khen từ mọi thiên sứ trong cả hoàn vũ. Bao gồm cả các thiên sứ 

thánh, và các thiên sứ sa ngã. Sa-tan và các quỷ sứ của nó phải quỳ gối 

xuống trước thẩm quyền của Chúa Giê-xu Christ. Ngài xứng đáng với sự 

ngợi khen từ mọi thiên sứ trong cả hoàn vũ.  

 

 

Không chỉ từ mọi thiên sứ, mà cả từ mọi người. Mọi người dù sống hay 

chết, dù ở lục địa nào, khắp thế giới, xuyên suốt cả dòng lịch sử, mọi người 

đều sẽ phải quỳ gối xuống, mọi lưỡi sẽ xưng nhận. Ngài xứng đáng với sự 

ngợi khen từ mọi thiên sứ, mọi người, mọi tiếng. Khi Kinh Thánh chép mọi 

lưỡi sẽ xưng nhận, đó là một từ được sử dụng để mô tả sự tuyên xưng của 

môi miệng, nhưng đôi khi từ này cũng được dùng xuyên suốt Tân Ước để 

chỉ về các nước, các dân, và các thứ tiếng. Tôi xin cho quý vị một số câu 

Kinh Thánh để giúp quý vị hiểu về lưỡi. Hãy mở ra sách cuối cùng của 

Kinh Thánh, Khải Huyền. Bảy lần khác nhau, từ lưỡi được sử dụng trong 

Khải Huyền. Chúng ta sẽ mở ra hai trong số đó. Hãy xem Khải Huyền đoạn 
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5. Đây là một bài ca cho Đấng Christ, một lời tuyên xưng về Ngài là ai. 

Hãy lắng nghe, câu 11: “Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sinh 

vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn 

hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng 

được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi 

khen!  Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên 

biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng 

Chiên Con được ngợi khen, tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời 

đời!”  

 

Ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen từ mọi người, mọi lưỡi. Chúng ta còn 

thấy trong câu 9, chép rằng: “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.” 

 

Đó cũng chính là từ được sử dụng trong Phi-líp đoạn 2, câu 10 và 11. Tôi 

xin cho quý vị thêm một địa chỉ nữa, một trong những câu Kinh Thánh ưa 

thích của hội thánh Brook Hills, Khải Huyền đoạn 7, câu 9. “Sự ấy đoạn, 

tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi 

phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên 

Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu 

rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên 

Con.” 

 

Mọi thiên sứ, mọi dân, mọi thứ tiếng một ngày kia sẽ cúi xuống trước ngôi 

và hát ngợi khen Ngài. Đây là điều thúc đẩy hội thánh chúng ta. Sự ngợi 

khen trong cả hoàn vũ, sự xứng đáng vô hạn của Đấng Christ thúc đẩy 
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chúng ta. Tại sao, tại sao chúng ta lại dâng mình vào sứ mệnh của Đấng 

Christ cách hoàn toàn trọn vẹn? Vì cớ sự xứng đáng vô hạn của Đấng 

Christ, và bởi vì Ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen của cả hoàn vũ. Tại 

sao rất nhiều người trong Relational Bible Fellowship lại tham gia vào các 

dự án nhà ở cộng đồng, và đi vào các cộng đồng gốc Tây Ban Nha để chia 

sẻ tình yêu của Đấng Christ? Bởi vì Ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen của 

cả hoàn vũ. Tại sao lại có gần 1.200 người trong chúng ta đăng ký tham gia 

vào các chuyến truyền giáo trong năm tới? Tại sao lại có nhiều người tham 

gia như vậy? Bởi vì Ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen của cả hoàn vũ. Tại 

sao hội thánh chúng ta lại sẵn sàng hy sinh để sự vinh hiển của Đấng Christ 

được biết đến khắp các đầu cùng đất? Chúng ta sẵn sàng hy sinh bởi vì có 

một triệu người ở khu trung tâm Birmingham và Chúa Giê-xu xứng đáng 

nhận mọi lời ngợi khen của họ. Tại sao chúng ta lại đi đến những nơi như 

Châu Phi? Bởi vì có 3.000 bộ tộc ở đó đang thờ phượng các thần điểu thú 

và không biết gì về Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu cũng xứng đáng nhận mọi 

lời ngợi khen của họ. Tại sao chúng ta lại đi đến Nhật Bản, Lào, và Việt 

Nam trong những năm tới? Bởi vì có 350 triệu phật tử đang vâng theo các 

quy tắc và lời răn dạy của Phật, và Chúa Giê-xu cũng xứng đáng nhận mọi 

lời ngợi khen của họ. Tại sao chúng ta lại đi đến Ấn Độ, Pakistan, 

Bangladesh, Sri Lanka, và Maldives? Tại sao chúng ta lại đi đến vùng Nam 

Á? Bởi vì có 950 triệu người Hin-đu đang thờ phượng số lượng thần nhiều 

hơn quý vị và tôi có thể nghĩ ra, và chỉ một mình Chúa Giê-xu là Đức Chúa 

Trời là Đấng được tôn lên trên hết, chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận mọi 

lời ngợi khen của họ! Tại sao chúng ta lại đi đến những đất nước đầy ngăn 

trở như Trung Quốc, Lào, hay một số nước khác? Bởi vì có hơn một tỉ 

người ở các quốc gia đó đã lớn lên giữa những triết lý vô thần, họ hoàn 

toàn không có một khái niệm nào về một Đức Chúa Trời; danh Ngài là Giê-
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xu, và Ngài xứng đáng nhận mọi lời ngợi khen của họ! Tại sao chúng ta lại 

đi đến những nơi khó khăn? Tại sao chúng ta lại đi đến những nơi nguy 

hiểm, đến vùng Trung Đông, trong những ngày tới? Bởi vì có 1.2 tỉ người 

Hồi Giáo đang kiêng ăn, đóng góp từ thiện, và thực hiện những chuyến 

hành hương đến Mecca, cầu nguyện năm lần một ngày với các thần giả, 

nhưng chỉ một mình Chúa Giê-xu Christ xứng đáng nhận sự ngợi khen của 

hoàn vũ! Ngài xứng đáng, và sự xứng đáng của Ngài thúc đẩy hội thánh 

chúng ta. Ngài xứng đáng nhận sự ngợi khen của hoàn vũ, Ngài xứng đáng 

nhận mọi điều đó. Ngài đã chết trên Thập tự giá cho chúng ta.  

 

Vài người trong quý vị có lẽ đang nghĩ: “Chỉ có mục sư mới biến Giáng 

sinh thành một lời kêu gọi thực hiện sứ mệnh như vậy mà thôi!” Nhưng 

thật sự điểm chính yếu ở đây là như vậy! Ngài xứng đáng.  

 

Điều cuối cùng, Ngài hoàn tất mục đích cuối cùng. Ngài hoàn tất mục đích 

cuối cùng. Đừng bỏ qua điều này. Khi chúng ta mở ra Phi-líp đoạn 2, Đức 

Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. 

Tại sao Đức Chúa Trời lại tôn cao Ngài? Đó là câu hỏi tôi muốn quý vị suy 

nghĩ. Mục đích cuối cùng, tại sao Đức Chúa Trời lại tôn cao Ngài? Để mọi 

đầu gối sẽ quỳ? Không phải vậy, hãy đi xa hơn một chút nữa. Để mọi lưỡi 

thảy đều xưng nhận? Không phải vậy, hãy đi xa thêm một chút nữa. Rằng 

Giê-xu là Chúa? Xa hơn một chút nữa, tại sao Đức Chúa Trời lại tôn cao 

Chúa Giê-xu? Ngài làm tất cả những điều đó vì sự vinh hiển của ai? Đức 

Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời tôn cao Chúa Giê-xu để đem 

vinh hiển về cho chính Ngài, đó là mục đích cuối cùng, mục đích Đấng 

Christ đến thế gian, chết trên Thập tự giá, sống lại từ phần mộ, và thăng 

thiên, để Đức Chúa Trời là Cha được tôn cao trong sự vinh hiển. Giăng 
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đoạn 1, câu 14: “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.”  

 

Đó là ý nghĩa của việc Ngôi Lời trở thành xác thịt. Như vậy chúng ta thấy ở 

đây mục đích cuối cùng của Giáng sinh, chúng ta quay lại với việc Ngài 

bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Đó là hình ảnh về Đấng Christ. Khi 

nghĩ về Giáng sinh, chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Cha 

trong Đấng Christ. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển Ngài, Giăng 1:14, 

chúng ta suy gẫm về sự vinh hiển Ngài, chúng ta say mê sự vinh hiển Ngài. 

Giăng đoạn 12, trước khi lên Thập tự giá, Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ nói gì? 

Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến 

giờ nầy! Cha ơi, xin làm sáng danh Cha!” 

 

Giăng 12:28, Ta đến để làm sáng danh Cha. Giăng đoạn 13, câu 31: “Hiện 

bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi 

Con Người.” 

 

Đó là hình ảnh. Như vậy Giáng sinh là dịp để chúng ta nhìn lại sự khải thị 

về sự vinh hiển của Đức Chúa Cha trong Đấng Christ, nhưng chúng ta chưa 

dừng lại tại đây. Đây không phải là hình ảnh duy nhất. Đúng, chúng ta nhìn 

lại sự khải thị về sự vinh hiển của Đức Chúa Cha trong Đấng Christ, nhưng 

Giáng sinh cũng là dịp để chúng ta trông mong sự tái lâm của Ngài với sự 

vinh hiển của Đức Chúa Cha. Ồ! Chúng ta không thể bỏ qua điều này được. 

Đúng, Giáng sinh là dịp để mừng vui về lẽ thật rằng Đấng Christ đã đến thế 

gian, không nghi ngờ gì cả, chúng ta vui mừng về điều đó. Nhưng sự vui 

mừng của chúng ta không chỉ dừng lại tại đó, chúng ta không chỉ vui mừng 
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vì Ngài đã đến, mà còn vui mừng vì Ngài sẽ trở lại! Ngài sẽ trở lại vì con 

dân Ngài. Ngài sẽ trở lại và bày tỏ sự vinh hiển đầy trọn của Đức Chúa 

Cha. 1 Cô-rinh-tô, đoạn 15, chép: “Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới 

chân Ngài.” Rồi đến cuối đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy chép: “Lúc 

tiếng kèn chót thổi lên, kẻ rốt sẽ nên đầu, và chúng ta sẽ được sống lại với 

Đấng Christ. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của 

mầy ở đâu?” Tội lỗi và sự chết đã bị chinh phục, cảm tạ Chúa Giê-xu 

Christ Đấng sẽ quay trở lại. 1 Cô-rinh-tô 16, câu 22 chép: “Lạy Chúa, xin 

mau đến.” 

 

Vào Giáng sinh, hãy không chỉ nhìn lại, hãy nhìn tới sự thật rằng Ngài sẽ 

quay trở lại vì quý vị và tôi. Chúng ta đã nói về thể nào Ngài ban chiến 

thắng trên sự chết, quý vị và tôi không còn phải sợ hãi sự chết nữa, vì Chúa 

đã hứa một ngày kia Ngài sẽ trở lại. Chúng ta sẽ được ở với Ngài đời đời, 

và đó chính là vẻ đẹp của Sự Nhập Thể.  

 

Lời kết, lời cầu nguyện của chúng ta trong Giáng sinh này rất đơn giản.  

 

Lạy Đức Chúa Trời, xin mở mắt chúng con để chúng con thấy được vinh 

hiển oai nghi của Ngài. Xin mở lòng chúng con để chúng con cảm nhận 

được sức nặng ân điển Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin mở môi miệng chúng 

con để chúng con có thể công bố kỳ quan Phúc âm của Ngài hôm nay, ngày 

mai, và hết cả năm tới. 

 

Tôi nghĩ điều thích hợp nhất để chúng ta làm dưới ánh sáng của Phi-líp 

đoạn 2, câu 9-11, là dâng lên Ngài sự ngợi khen, tôn quý, và vinh hiển. Vì 

vậy tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta, xin mời quý vị cùng đứng lên, 
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chúng ta sẽ hát ca ngợi sự vĩ đại của Ngài. Chúng ta sẽ gọi Ngài là Chúa vĩ 

đại và quyền năng. Chúng ta sẽ tập trung cả tấm lòng và tâm trí mình về 

Ngài cách hoàn toàn, chúng ta sẽ hát với cả tấm lòng mình.  

 

Lạy Đức Chúa Trời, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài 

về kế hoạch cứu rỗi, trong đó Ngài đã sai Con Ngài xuống thế gian, và đã 

tôn Con đó lên nơi rất cao. Cho nên chúng con quỳ gối xuống hôm nay và 

gọi Ngài là Chúa. Lạy Chúa, chúng con trông mong Ngài trở lại. Trong 

đêm Giáng sinh này chúng con nhìn lại những điều Ngài đã làm khi Ngài 

đến với chúng con, và chúng con cũng nhìn tới những điều Ngài sẽ làm khi 

Ngài trở lại. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện xin cho đến ngày 

đó, đời sống chúng con sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Chúa  Giê-xu trong mọi 

điều chúng con làm cách cá nhân cũng như trong hội thánh, để mọi người 

sẽ nói rằng Ngài đã hành động trong chúng con vì cớ sự vinh hiển của Đức 

Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-

xu, A-men.  

 

 


