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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 2. Chúng ta đang cố gắng học thuộc 

phân đoạn này trước Giáng sinh, Phi-líp 2:5-11, cho nên nếu có ai trong 

quý vị đã thuộc rồi, tôi sẽ cho quý vị cơ hội để chia xẻ một chút. Nếu quý 

vị vẫn chưa bắt đầu học thuộc, thì hãy cố gắng bắt đầu từ tuần này nhé 

 

Phi-líp 2:5, bối cảnh ở đây là tâm tình của chúng ta phải giống như Chúa 

Giê-xu Christ, và sau đó phân đoạn này cho chúng ta một hình ảnh về Ngài 

là ai. Nếu quý vị đã thuộc rồi, xin cùng trích dẫn với tôi. Câu 6: “Ngài vốn 

có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa 

Trời là sự nên nắm giữ.” Câu 7: “chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi 

tớ và trở nên giống như loài người.” 

 

Có vẻ như chúng ta vẫn còn khá nhiều việc cần làm trong tuần đến đấy. 

Nếu có ai trong quý vị vẫn còn thuộc nữa xin đọc tiếp với tôi: “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 
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xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức 

Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”  

 

Như vậy là chúng ta sẽ có một tuần khá căng thẳng sắp đến đây. Hôm nay 

chúng ta sẽ tập trung vào câu 8. Chúng ta đã nghiên cứu phân đoạn này 

được hai tuần rồi, chúng ta đã đi sâu vào hai câu Kinh Thánh. Để nhìn xem 

thể nào Ngài vốn mang bản tính của Đức Chúa Trời nhưng đã chẳng xem 

đó là điều nên nắm giữ, trong câu 6. Tuần trước chúng ta đã học về nhân 

tánh của Ngài, thể nào Ngài đã mang lấy bản tính của một người đầy tớ và 

chịu làm nên giống như loài người.  

 

Điều tôi muốn chúng ta tập trung đi sâu vào trong tuần này không phải ai là 

nhân vật chính của Sự Nhập Thể, Chúa Giê-xu là ai, chúng ta đã thấy Ngài 

chính là Đức Chúa Trời Thánh. Trong tuần trước chúng ta đã thấy Ngài 

hoàn toàn là một con người. Trong tuần này tôi muốn chúng ta tập trung 

vào câu hỏi tại sao. Tại sao Sự Nhập Thể lại quan trọng? Tại sao lại có Sự 

Nhập Thể? Niềm tin nào, nếu có, khiến Cơ đốc giáo khác biệt với những 

tôn giáo khác trên thế giới? Có điều gì là hoàn toàn độc nhất của riêng Cơ 

đốc giáo không? 

 

Đó là chủ đề tranh luận và bàn thảo tại một hội nghị tại Anh nhiều năm về 

trước, khi so sánh các tôn giáo, họ đã thảo luận xem liệu có điều gì thật sự 

khiến Cơ đốc giáo độc nhất không? Và khi cuộc thảo luận của các chuyên 

gia và học giả tôn giáo đang trong hồi nóng bỏng, có một người tên là C. S. 

Lewis bước vào, ông nói: “Các vị đang thảo luận về điều gì vậy?” Và họ 

đáp chúng tôi đang tranh luận, cố gắng xác định xem có điều gì là độc nhất 
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về Cơ đốc giáo không. Ông lập tức đáp: “Câu hỏi này dễ thôi mà, một từ 

thôi: ân điển.” 

 

Đó chính là từ tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến. Đó chính là lý do của Sự 

Nhập Thể. Chúng ta không thể hiểu thấu đáo được sự kiện Đấng Christ trở 

nên một con người theo đúng mục đích của Ngài. Cho nên tôi muốn chúng 

ta đi sâu vào điều này. Tôi cầu nguyện rằng dù cho đề tài hôm nay là một 

điều mà hầu hết chúng ta đều đã nghe trước đây, đều đã quen thuộc, nhưng 

chúng ta sẽ không ngáp ngủ trước ân điển, và rằng chúng ta sẽ không bao 

giờ ngừng kinh ngạc trước ân điển.  

 

Cho nên tôi muốn quý vị nhìn thấy điều đó trong câu Kinh Thánh này, Phi-

líp 2:8: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho 

đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” Tôi muốn quý vị nhìn thấy ba 

hành động, có thể nói như vậy, mà Đấng Christ đã làm để giúp chúng ta 

thấy một hình ảnh về ân điển không thể hiểu thấu. Trước tiên, hành động 

đầu tiên, Ngài đi từ sự tôn cao đến sự hạ mình, đây là mục đích, đây là lý 

do tại sao, từ sự tôn cao đến sự hạ mình, để chúng ta được tôn cao. Đó là 

hình ảnh chúng ta thấy ở đây trong Phi-líp 2:8, từ sự tôn cao đến sự hạ 

mình để chúng ta được tôn cao.  

 

Ý câu Kinh Thánh này muốn nói, trọng tâm của câu Kinh Thánh này là sự 

thật rằng Đấng Christ đã hạ mình xuống. Hãy lưu ý rằng đây là một hành 

động mà Ngài đã thực hiện; đây không phải là điều xảy ra cho Ngài, Ngài 

không hề bị hạ xuống. Có rất nhiều điều trong cuộc đời này hạ chúng ta 

xuống: hôn nhân là một điều cần hạ mình. Có rất nhiều điều khác mà chúng 

ta trải qua trong cuộc sống hạ chúng ta xuống, tôi muốn quý vị thấy rằng 
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Đấng Christ đã không bị hạ xuống. Không có ai hạ Đấng Christ xuống, 

Ngài đã tự hạ mình xuống. Tôi muốn quý vị nhìn thấy điều này; chúng ta sẽ 

lật Kinh Thánh khá nhiều đấy. Tôi muốn quý vị giữ tay ở phần Kinh Thánh 

này, và lật ra Giăng 10, rất quan trọng để chúng ta nhận ra điều này. Hãy 

xem Giăng 10, chúng ta sắp sửa xem một vài phân đoạn khác nhau trong 

sách Giăng trong một vài phút đến. Mời quý vị xem Giăng 10:17 và 18, và 

tôi muốn quý vị nhìn thấy những điều đã xảy ra với Đấng Christ khi Ngài ở 

trên đất, sự hạ mình mà Ngài đã trải qua không phải là ngẫu nhiên, không 

phải là những sự kiện tình cờ, kiểu như: “Ôi không, có vẻ như họ đang làm 

chứng dối chống lại Ngài, họ xử án Ngài, ồ không họ sắp đóng đinh Ngài 

rồi, hãy xem điều gì sắp xảy đến cho Ngài kìa.” Ngài đã làm những điều 

đó.  

 

Hãy xem Giăng 10:17: “Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống 

mình, để được lấy lại.” Hãy lắng nghe câu 18: “Chẳng có ai cất sự sống ta 

đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã 

lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta.” Quý vị có nghe điều Chúa Giê-xu vừa 

phán không? Chẳng có ai cất sự sống ta đi, ta có quyền phó sự sống, và có 

quyền lấy lại. 

 

Như vậy Ngài không hề bị hạ xuống, Ngài đã tự hạ mình xuống. Bây giờ 

hãy xem Đấng Christ, Đức Chúa Trời trong xác thịt tự hạ mình xuống có 

nghĩa gì? Chúng ta đã nhìn thấy một phần ý nghĩa này trong mấy tuần vừa 

rồi. Ngài đã mang lấy bản tính loài người, Ngài đã mang lấy bản tính của 

một người đầy tớ, một người nô lệ, nhưng tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều 

này cách sâu sắc hơn nữa. Sâu sắc hơn cả việc trở nên một con người. Bởi 

vì ngay cả khi đã làm một con người, Ngài còn hạ mình xuống hơn thế nữa. 
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Đây là hình ảnh về việc đi từ sự tôn quý cao trọng nhất đến sự khiêm 

nhường thấp hèn nhất. Hãy suy nghĩ về điều này ở hai cấp độ. Trước tiên, 

Ngài đã chịu phục trước tạo vật của Ngài. Ngài đã chịu phục trước tạo vật 

của Ngài.  

 

Nào, chúng ta biết điều này, chúng ta đã nói về điều này một chút trong 

tuần trước, nhưng tôi muốn quý vị suy nghĩ về những ngụ ý trong đó. 

Không chỉ là Ngài trở nên một con người, mà còn là sự khiêm nhường nhìn 

thấy trong mối liên hệ của Ngài với mọi người xung quanh. Ngài là Đấng 

Tạo Hóa của cả thế giới nhưng thậm chí không được tạo vật của Ngài nhận 

ra. Nầy là Đấng có sự vinh hiển được biết đến khắp vũ trụ. Sự vinh hiển 

của Ngài bày tỏ khắp thế gian, vậy nhưng Ngài đứng đó mà người ta chỉ 

thấy ở Ngài vẻ ngoài của một người bình thường. Người đó chẳng khác gì 

so với mọi người khác, Ma-thi-ơ 13 khi Ngài quay trở về quê hương, họ hỏi 

sao người này lại nói những điều này? Anh ta cũng bình thường giống như 

chúng ta thôi, rồi họ thậm chí còn chống đối Ngài về một vài lời tuyên bố 

mà Ngài đã đưa ra.  

 

Đấng Tạo Dựng thế giới, có sự vinh hiển mà khắp đất đều biết, giờ đây 

không được dân Ngài biết đến. Hãy suy nghĩ điều đó ảnh hưởng lên mối 

liên hệ của Ngài với những người xung quanh như thế nào? Ngài, chịu 

phục trước tạo vật của Ngài, Ngài vâng lời cha mẹ mình. Chúng ta đều biết 

con cái phải vâng lời cha mẹ, nhưng chẳng phải rất kỳ cục khi phải vâng lời 

cha mẹ nếu chúng ta là Đấng đã tạo dựng nên cha mẹ chúng ta sao? 

 

Cha, cha là ai mà bảo con phải làm gì? Con đã tạo dựng nên cha. Chúng ta 

không thể nói như vậy. Hay thậm chí Ngài còn phải lao động trong quá 



Sự Nhập Thể - Huyền Nhiệm Giáng Sinh 

 

 6 

trình trưởng thành, Ngài cũng có chủ, có sếp cao hơn Ngài. Quý vị biết rồi 

đấy, hầu hết chúng ta đều biết có một người chủ là như thế này, có một 

người sếp. Thậm chí đó có thể là một người sếp mà chúng ta chẳng muốn 

làm việc dưới trướng chút nào. Quý vị có bao giờ tức giận về sếp của mình 

không? Để có thể bước vào văn phòng của sếp và nói: “Ông không hiểu gì 

cả, tôi biết tất cả mọi điều về cuộc đời ông, tôi đã tạo dựng nên ông.” Đó là 

một điều hoàn toàn khác, và Ngài cũng có cấp trên khi làm việc.  

 

Và không chỉ là cha mẹ, hay sếp, hay chủ, nhưng cũng hãy nghĩ về các nhà 

lãnh đạo tôn giáo. Những người hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời nhất 

trong văn hóa đó. Những người được lựa chọn trong Y-sơ-ra-ên. Những 

người hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời nhất, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, 

họ chỉ thấy bề ngoài Ngài như một người bình thường, họ nhìn Ngài và nói 

trong câu 8: “Ngươi là một con quỷ; ngươi giống hệt một con quỷ.” 

 

Họ không chỉ không nhận ra Ngài là ai, mà họ còn gọi Ngài là một con 

quỷ. Họ đưa Ngài vào một phiên xử nhục mạ; họ đem Ngài ra trước sự 

nhạo cười của mọi người. Họ buộc tội Ngài đủ điều. Đánh Ngài, nhạo báng 

Ngài, nhổ trên Ngài. Và giữa những điều đó, Ngài vẫn không nói một lời. 

Không có lúc nào Ngài nói dừng lại, thế là đủ rồi cả. Chúa Giê-xu đã tự hạ 

mình xuống. Ngài đã chịu phục trước tạo vật của Ngài.  

 

Dầu vậy trên một cấp độ khác tôi nghĩ khi nhìn vào sự hạ mình của Ngài, 

chúng ta không chỉ thấy Ngài chịu phục trước tạo vật của Ngài, mà Ngài 

còn vâng phục Cha Ngài. Và đây là điều tôi muốn quý vị nhìn thấy. Trong 

Thân vị của Đấng Christ có mối liên hệ của Ngài là Đức Chúa Con với Đức 

Chúa Cha, và với Đức Thánh Linh về vấn đề đó. Chúng ta đã nói về Sự 
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Nhập Thể và thể nào những lẽ thật to lớn này khi càng được đi sâu vào, thì 

càng trở nên phức tạp và đẹp đẽ hơn. Tôi muốn quý vị suy nghĩ xem Đức 

Chúa Con đã vâng phục Đức Chúa Cha như thế nào. Quý vị đang ở sách 

Giăng, tôi sẽ chỉ cho quý vị xem một số phân đoạn khác nữa.  

 

Xin mở ra Giăng 3. Tôi muốn quý vị nhìn thấy thể nào Chúa Giê-xu là Đức 

Chúa Con hết lần này đến lần khác nói rằng Ngài đã được sai đến bởi Đức 

Chúa Cha. Thể nào Ngài vâng phục và làm theo ý muốn của Đức Chúa 

Cha, tôi xin cho quý vị một số ví dụ. Quý vị có thể gạch dưới chúng trong 

Kinh Thánh của mình, và viết bên lề là sự vâng phục của Đấng Christ, Đức 

Chúa Con. Hãy xem Giăng 3:17. Kinh Thánh chép: “Vả, Đức Chúa Trời đã 

sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng 

hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” 

 

Như vậy Đức Chúa Trời đã sai Ngài. Hãy xem tiếp trong cùng đoạn Kinh 

Thánh này, hãy xem câu 34. Ngài phán: “Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã 

sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh 

Linh cho Ngài không chừng mực.” Như vậy ai đã sai Chúa Giê-xu xuống 

thế gian? Đức Chúa Cha. Để thấy rõ hơn nữa, hãy mở ra đoạn 5. Hãy xem 

5:19, chúng ta cùng quay trở lại với một trong những phân đoạn mà chúng 

ta đã học một vài tuần trước, cho thấy thể nào Chúa Giê-xu là Đức Chúa 

Trời. Tôi muốn quý vị nghe những điều Giăng 5:19 chép, Chúa Giê-xu cho 

họ câu trả lời này, Ngài phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, 

Con chẳng” gì? “tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy” 

ai làm? “Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” Như 

vậy Con cho chúng ta thấy Ngài hoàn toàn phụ thuộc vào Cha.  
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Hãy mở ra đoạn 6, xem trong 6:38, ở đây chép điều tương tự như vậy, thật 

ra có đến 30 lần khác nhau trong sách Giăng, chúng ta sẽ không xem hết 

những phần Kinh Thánh Chúa Giê-xu phán về việc Ngài đã được Đức 

Chúa Cha sai đến. Hãy xem câu 38, đoạn 6. “Vì ta từ trên trời xuống, chẳng 

phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.” Ngài đã đến 

để hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Cha. Còn hai phân đoạn nữa, hãy xem 

trong đoạn 7, 7:28. Giăng 7:28, Ngài đang dạy dỗ trong sân đền thờ, đây là 

điều Ngài dạy: “Các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại! Ta đã đến 

chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết 

Ngài.” 

 

Còn một phân đoạn nữa, hãy xem trong đoạn 8, 8:28 và 29. Tôi muốn quý 

vị nắm được hình ảnh về sự hạ mình của Đấng Christ trong sự Ngài vâng 

phục Đức Chúa Cha. 8:28, Chúa Giê-xu phán: “Khi các ngươi treo Con 

người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, 

nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để 

ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.” Quý vị nắm bắt được hình 

ảnh ở đây không? Sự Nhập Thể, Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trong xác 

thịt hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha để làm đẹp lòng Đức 

Chúa Cha. Điều chúng ta thấy là Đức Chúa Cha ở trong mối liên hệ với 

Đức Chúa Con.  

 

Đây là điều chúng ta thấy xuyên suốt Tân Ước, thậm chí trong Phúc âm 

trong hình ảnh về sự cứu rỗi, Đức Chúa Cha không chết trên Thập tự giá 

cho tội lỗi chúng ta. Đức Thánh Linh không chết trên Thập tự giá cho tội 

lỗi của chúng ta. Đó là vai trò được dành sẵn cho Đức Chúa Con. Nhưng 

Ngài chịu chết trên Thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta bởi vì Ngài đã được 
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sai phái theo kế hoạch cứu chuộc tối thượng của Đức Chúa Cha, và rồi khi 

Ngài thăng thiên, Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống để hiện thực hóa 

công việc đó trong đời sống chúng ta, và khi học Lời Đức Chúa Trời, 

chúng ta biết Ngài đang sống động trong đời sống chúng ta, Ngài mở mắt 

chúng ta, mở tâm trí và lòng chúng ta để hiểu được Lời Ngài.  

 

Như vậy chúng ta thấy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh 

cùng làm việc với nhau để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, để kéo chúng ta lại 

gần Đấng Christ, để khiến chúng ta giống hình Đấng Christ. Đó là một 

phần của hình ảnh chúng ta cần nhìn thấy trong Sự Nhập Thể. Điều này 

không có nghĩa là có ba Đức Chúa Trời khác nhau: một cha, một con, và 

một thần linh. Đó là một Đức Chúa Trời trong ba thân vị: Đức Chúa Cha, 

Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Và Con trong Sự Nhập Thể vâng phục 

Cha.  

 

Bây giờ quý vị đã nắm được bức tranh toàn cảnh. Vậy thưa mục sư, điểm 

chính yếu là gì? Điều đó có nghĩa gì? Ngài chịu phục trước tạo vật của 

Ngài và Ngài vâng phục Cha Ngài. Ẩn ý ở đây là như thế này: Ngài nhập 

thể ở cương vị làm con người giúp chúng ta có được vinh dự đời đời làm 

con của Đức Chúa Trời. Tôi muốn quý vị nhìn thấy Sự Nhập Thể không 

chỉ là một lẽ thật giáo điều khô khan trên sách vở như thế nào. Vì cớ cương 

vị của Ngài trong Sự Nhập Thể, vì cớ Ngài đã đi từ sự tôn cao đến sự hạ 

mình, Ngài đã giúp chúng ta được tôn cao với đặc quyền đời đời được làm 

con Đức Chúa Trời.  

 

Chúng ta thấy điều đó trong Phi-líp 2, khi quý vị quay trở lại và xem câu 9-

11. Chúng ta sẽ học mấy câu Kinh Thánh này trong tuần tới, Đức Chúa 
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Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Như 

vậy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn cao Chúa Giê-xu, nhưng điều 

chúng ta đang nói ở đây là Ngài đã đi từ sự tôn cao đến sự hạ mình để 

chúng ta được tôn cao. Mục sư thấy điều đó ở đâu? Mục sư nói chúng ta 

được tôn cao nghĩa là sao? Chúng ta biết rằng Đấng Christ được tôn cao; 

hài nhi trong máng cỏ này được tôn cao, nhưng còn về chúng ta thì sao? 

Chúng ta cũng được dự phần vào đó như thế nào? Đó chính là vẻ đẹp của 

Phúc âm.  

 

Nhưng vì cớ Ngài đã đi từ sự tôn cao đến sự hạ mình, nên quý vị và tôi có 

thể ngồi đây và biết rằng vì cớ Sự Nhập Thể của Ngài nên chúng ta có 

được đặc quyền đời đời được gọi là con cái của Đức Chúa Trời Chí Cao. 

Trong 2 Ti-mô-thê 2:12 chép rằng: “lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì 

sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng 

ta.” Rô-ma 8 chép: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta 

rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì 

cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng 

Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh 

hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so 

sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” 

 

Tôi muốn quý vị suy nghĩ về những lẽ thật lớn lao trong mấy câu Kinh 

Thánh này. Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển 

hầu đến. Chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng 

Christ, cùng chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.  
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Ngay bây giờ tôi xin nói cho quý vị biết điều này có ý nghĩa rất nhiều đối 

với ai. Vài tuần trước chúng ta có nói chuyện về những bi kịch đã xảy ra 

trong gia đình đức tin của chúng ta. Trong tuần vừa qua, hình như là sáng 

thứ Sáu, tôi không nhớ được chính xác là lễ mấy, có một thanh niên đang 

phải chiến đấu với bệnh ung thư tên là Josh Kenedy từng đến nhóm với 

chúng ta vào một Chúa Nhật trên một chiếc xe lăn. Tôi đã đưa anh ấy lên 

ngồi phía trên, và chúng ta đã cầu nguyện cho anh ấy trước khi tất lễ. Tôi 

biết đó là lần cuối cùng anh ấy được đi nhà thờ. Anh mới đặt đức tin nơi 

Chúa một vài ngày trước đó. Anh ấy đến nhà thờ và rồi phải nằm liệt 

giường sau đó, và trong tuần vừa rồi anh ấy đã qua đời. Với Josh, lẽ thật về 

một người cùng chịu đau đớn với Đấng Christ để rồi cùng được vinh hiển 

với Ngài thật lớn lao.  

 

Vì cớ cương vị nhập thể của Con Đức Chúa Trời, giờ đây Josh đang được 

vinh hiển cùng với Đấng Christ. Thân thể của anh không còn bị hư mất, bị 

tiều tụy đi nữa, 2 Cô-rinh-tô 4 chép vì cớ anh được về nhà với Cha nên 

những đau đớn của anh đã biến thành vinh hiển. Anh được đặc quyền làm 

con của Đức Chúa Trời. Đó chẳng phải là tin tốt lành sao? Chẳng phải là 

tin tốt lành sao? Khi dường như mọi nơi chúng ta nghe ngóng được tin tức 

đều thấy người này bị ung thư, người kia đang phải chiến đấu với điều này 

điều khác trong đời sống, hãy biết rằng không có điều gì trong cuộc đời này 

có thể cất đi sự vinh hiển đã dành sẵn cho tất cả chúng ta là những người đã 

tin vào Sự Nhập Thể của Con Đức Chúa Trời. Không gì có thể cất đi điều 

đó được. Từ sự tôn cao đến sự hạ mình để chúng ta được tôn cao.  

 

Hành động thứ nhì Ngài đã làm trong Sự Nhập Thể của Ngài, từ sự sống 

đến sự chết để chúng ta được sống. Bây giờ chúng ta thật sự đi vào lý do 
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trọng tâm  của Sự Nhập Thể. Hãy nhớ lại Giăng 1, chúng ta đã học về phần 

giới thiệu Chúa Giê-xu. Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa 

Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngài ở cùng Đức Chúa Trời từ ban 

đầu, hình ảnh ở đây là như vậy, câu 4: “trong Ngài có sự sống, sự sống là 

sự sáng của loài người.” Hình ảnh về sự sống, về Đấng Christ là ai, Ngài là 

sự sống. Mọi điều về Ngài là sự sống, Ngài là sự sống đời đời.  

 

Nhưng rồi chúng ta đọc đến Phi-líp 2:8: “Ngài đã hiện ra như một người, tự 

hạ mình xuống, vâng phục cho đến” gì? “cho đến chết.” Sự sống là sự sáng 

của loài người, nhưng Ngài đã vâng phục cho đến chết. Từ sự chết đến sự 

sống, tại sao, để chúng ta được sống. Và đây là lúc chúng ta bước thêm một 

vài bước nữa vào câu chuyện Giáng sinh để thực sự suy nghĩ về những ngụ 

ý ở đây. Khi nghĩ về hài nhi trong máng cỏ, khi nghĩ về sự quan trọng của 

Giáng sinh, hãy nghĩ về thể nào Ngài đã đến để bày tỏ Đức Chúa Trời cho 

chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta; hình ảnh ở đây là như vậy. 

Nhưng sự đến của Ngài, sự Ngài được sinh ra, chỉ riêng điều đó thì không 

cứu được bất kỳ ai trong chúng ta. Thật ra, hiểu biết rằng Ngài đã sống một 

cuộc đời vô tội, cả cuộc đời Ngài chưa bao giờ phạm tội, chỉ riêng lẽ thật 

này thì hoàn toàn không đủ sức mạnh để cứu chuộc chúng ta. Điều đó 

không đủ năng quyền để cứu chúng ta khỏi tội lỗi mình, chỉ vì Ngài đã làm 

gương cách toàn hảo.  

 

Ngài đã đến để làm rất nhiều điều, điều đó không đem đến cho chúng ta sự 

cứu rỗi. Xét cho cùng, Ngài đã đến để giảng dạy lẽ thật, Ngài đã đến để rao 

truyền về vương quốc của Cha Ngài, Ngài đã đến để chữa lành kẻ bệnh, 

Ngài khiến người mù được thấy, Ngài cho kẻ đói ăn, Ngài đã đến và quan 

tâm đến những kẻ bị bỏ đi và không được quan tâm. Ngài đã làm tất cả 
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những điều đó, nhưng xét cho cùng, không điều nào trong số đó là mục 

đích của Ngài. Mục đích cuối cùng của Ngài là như thế này: Chúa Giê-xu 

Christ được sinh ra trong một máng cỏ, để một ngày kia Ngài sẽ chết trên 

thập tự giá. Ngài được sinh ra để chịu chết, đó là lẽ thật trọng tâm của Sự 

Nhập Thể. Hài nhi này được sinh ra để chịu chết. Vào dịp này, khi chúng ta 

nhìn thấy những hình ảnh này về máng cỏ, về hài nhi ở trong đó, tôi muốn 

chúng ta nhận biết tầm quan trọng về mục đích Ngài được sinh ra .  

 

Nào, với tất cả chúng ta, cái chết là một điều hiển nhiên, là một điều tự 

nhiên xảy ra. Nhưng với Ngài đó là mục đích, đó là lý do Ngài đến, Ngài 

đến để chịu chết. Đôi tay mềm mại trong máng cỏ này một ngày kia sẽ bị 

đinh đóng xuyên qua. Thân thể quý báu của hài nhi này một ngày kia sẽ bị 

giáo đâm ngay hông. Đôi chân nhỏ bé, hồng hào kia, chưa thể bước đi, một 

ngày kia sẽ lê gót trên con đường lên ngọn đồi bụi bặm có Thập tự giá là 

nơi Ngài sẽ chịu chết. Trọng tâm của sự nhập thể không chỉ là máng cỏ nơi 

Bết-lê-hem, mà là Thập tự giá nơi đồi Gô-gô-tha, đó là nơi mọi điều hướng 

đến.  

 

Ở ngay đây trong phần mở đầu câu chuyện Giáng sinh, tôi xin chỉ cho quý 

vị thấy. Hãy quay lại Ma-thi-ơ 2. Tôi muốn quý vị nhìn vào phần ký thuật 

câu chuyện Giáng sinh mà tôi đoán là đã quen thuộc với hầu hết, nếu không 

muốn nói là tất cả chúng ta. Tôi muốn quý vị nhìn thấy lẽ thật là Chúa Giê-

xu đã được sinh ra để chịu chết ngay giữa câu chuyện Giáng sinh. Hãy xem 

Ma-thi-ơ 2, phần nói về các nhà thông thái, họ đến thăm Chúa Giê-xu, 

những người này, các nhà thông thái từ Đông phương, họ đã đến, hãy lắng 

nghe câu 9. Chúng ta đều biết câu chuyện này nhưng hãy cùng đọc lại một 
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lần nữa, hãy xem có điều gì ở đây chúng ta có thể nắm giữ lấy để giúp hiểu 

được thể nào Ngài đã đi từ sự sống đến sự chết để chúng ta được sống.  

 

Hãy xem Ma-thi-ơ 2:9: “Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi 

sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên 

chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội. Khi 

vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ 

lạy Ngài; rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật.” Những lễ vật đó 

là gì? “là vàng, nhũ hương, và một dược. 

 

Nào, tôi sẽ cố hết sức để không đi quá sâu vào giảng Ma-thi-ơ 2, nhưng tôi 

muốn chúng ta suy nghĩ về ba món quà này. Họ đến, mang theo ba món 

quà: vàng, nhũ hương, và một dược. Vàng, một món quà thể hiện sự quý 

tộc, hoàng gia, một món quà cho một vị Vua, thật là một hình ảnh đáng 

kinh ngạc, các nhà thông thái này đem vàng vào giữa nơi hoàn cảnh thật 

khiêm hèn, và họ lại đem vàng cho Ngài, món quà cho một vị Vua. Rồi 

chúng ta thấy có nhũ hương, nếu xem trong Cựu Ước quý vị sẽ thấy hình 

ảnh các thầy tế lễ dâng hương lên trong nơi thánh. Đó là một sự kết nối 

trước mặt Đức Chúa Trời, là hình ảnh về Đấng sẽ đứng trung gian giữa 

chúng ta với Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức 

Chúa Trời. Thật là một hình ảnh khó tin, vàng, nhũ hương, thật là những 

món quà tuyệt vời.  

 

Quý vị hãy hình dung ra họ trao cho Ngài vàng, rồi nhũ hương, và rồi 

người cuối cùng bước lên và ông tặng Ngài quà gì? Một dược. Đây là một 

món quà kỳ quặc cho một em bé. Chúng ta có thể hoặc không thể nhận ra 

một dược được dùng để làm gì, một dược là một loại hương liệu dùng trong 
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đám tang, dùng để ướp xác. Một dược thường được đốt lên để át đi tử khí 

của người đã mất. Cho nên quý vị hãy hình dung ra vẻ mặt của các nhà 

thông thái còn lại, tôi dâng vàng, ông này dâng nhũ hương, còn ông lại 

dâng thứ hương liệu ướp xác này. Cứ hình dung vợ quý vị mới sanh, rồi có 

người đến thăm và tặng quà, quý vị mở cửa ra và món quà mà họ đang cầm 

trên tay là một chiếc quan tài cho trẻ em, đó là hình ảnh ở đây. Nhà thông 

thái đó bước lên và đặt nó xuống trước hài nhi này, điều đó có nghĩa gì? 

Hài nhi này được sinh ra để chịu chết. Bản chất sự sinh ra của Ngài là hình 

ảnh về sự chết của Ngài.  

 

Và không chỉ để chịu chết, Phi-líp 2:8: “vâng phục cho đến chết, thậm chí 

chết trên” gì? “chết trên cây thập tự.” Đây là đỉnh điểm trong hình ảnh về 

nhân tánh của Đấng Christ. Ngài vâng phục Đức Chúa Cha, vâng theo ý 

muốn của Cha Ngài, và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây 

thập tự. Nào, hãy cùng hình dung với tôi, chúng ta phải thoát ra khỏi văn 

hóa của mình và cố hết sức đặt mình vào vị trí, tâm trí, tấm lòng của hội 

thánh tại Phi-líp, những người đang đọc những điều Phao-lô viết. Bởi vì 

chúng ta thường xuyên nói về thập tự giá, đó là nguồn vẻ đẹp cho chúng ta, 

chúng ta mang nó trên cổ mình, đó là một vật tốt lành, Thập tự giá. 

 

Quý vị phải nhận biết rằng khi ông nói thậm chí chết trên cây thập tự, có 

một sự kinh ngạc ở đây. Kiểu như người ta phải nín thở một giây. Ngài đã 

vâng phục cho đến chết, trong mọi loại tử hình, Ngài đã chết trên cây thập 

tự. Chúng ta sẽ nói về ba ý nghĩa của việc chết trên cây thập tự, đây là một 

cái chết ô nhục, Thập tự giá là một cái chết ô nhục, không một công dân La 

mã nào bị đóng đinh. Quý vị và tôi biết điều đó. Nó được dành cho những 

kẻ nổi loạn hoặc những tên nô lệ, những kẻ phản bội, gây rối chống lại nhà 
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cầm quyền. Dành cho những tử tù tồi tệ nhất. Đây là một phương cách để 

không chỉ cất đi một mạng sống, mà còn để xóa đi mọi ký ức về người đó. 

Người ta thậm chí không nói về một người đã bị đóng đinh, người ta thậm 

chí không nói về Thập tự giá, người ta không nói về sự đóng đinh, đó 

không phải là điều người ta nhắc đến trong những cuộc trò chuyện thông 

thường.  

 

Cicero, nhà lãnh đạo vào thời đó, đã nói như thế này. Ông nói danh từ thập 

tự giá phải cách xa không chỉ thân thể, mà cả suy nghĩ, mắt, và tai của mọi 

công dân La mã. Nói cách khác, đừng nhắc đến nó. Đó là sự hạ thấp con 

người ghê gớm nhất và ô nhục nhất. Được thực hiện trước công chúng để 

răn đe mọi người. Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, bị treo lên trước những kẻ phỉ 

báng và nhạo cười khi họ đi ngang qua. Và không chỉ ô nhục vì bị đóng 

đinh, Ngài còn chịu ô nhục vì phải mang lấy tội lỗi của quý vị và tôi. Tội 

lỗi của tất cả mọi người trong quá khứ cũng như tương lai đều chất trên 

một mình Ngài. Đó là sự ô nhục cùng cực nhất. 

 

Tôi cố nghĩ ra một cách để minh họa việc Chúa Giê-xu chịu chết trên Thập 

tự giá là không phù hợp như thế nào. Không phù hợp khi Phao-lô nói thậm 

chí chết trên cây thập tự, giống như quý vị đi đến một bữa tiệc Giáng sinh, 

và trong các cuộc trò chuyện xã giao lại nói về đề tài chiếc ghế điện. Hoặc 

cũng tương đương như việc quý vị tặng cho ai đó một món quà, một sợi 

dây chuyền có hình chiếc ghế điện. Đó là sự ô nhục cùng cực nhất. Không 

chỉ là một cái chết ô nhục mà còn đau đớn nữa, chúng ta biết điều đó. Dù là 

thấy trên phim ảnh hay qua sách vở, chúng ta biết rằng đó là hình phạt đau 

đớn nhất. Những nạn nhân như Đấng Christ sẽ bị phỉ báng, đánh đập, trừng 

phạt, và bị phỉ nhổ, nhổ râu trên mặt. Gương mặt quý báu của hài nhi mà 
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chúng ta chiêm ngưỡng vào Giáng sinh lại được sinh ra để mang lấy mão 

gai. Một cái chết ô nhục, đau đớn, và bị rủa sả.  

 

Tại đây, chúng ta phải đặt mình vào vị trí của những người Do Thái nhận 

thư, những người đang lắng nghe Phi-líp 2, khi nói thậm chí chết trên cây 

thập tự, tâm trí chúng ta lập tức quay về Phục Truyền Luật Lệ Ký, tôi muốn 

quý vị cùng mở ra sách này với tôi, Phục Truyền Luật Lệ Ký 21, hãy cùng 

quay lại Cựu Ước với tôi. Chúng ta phải tra cứu nhiều để hiểu rõ được 

những lẽ thật này. Những người nhận thư tín này hẳn đã nghe thấy điều đó 

ở một nơi khác. Chết trên cây thập tự, không chỉ ô nhục, không chỉ đau 

đớn, mà còn là một cái chết bị rủa sả. Hãy xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 

21:22, sách thứ năm trong Kinh Thánh: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô ký, 

Lê-vi Ký, Dân Số Ký, rồi đến Phục Truyền Luật Lệ Ký, hãy xem Phục 

Truyền Luật Lệ Ký 21:22. Tôi muốn quý vị nhìn thấy luật pháp Cựu Ước 

nói gì về cái chết này. Hãy xem 21:22: “Khi một người nào phạm tội đáng 

chết, thì hãy giết nó, và treo lên trụ hình, thây nó chớ để treo trên trụ hình 

cách đêm, song phải chôn trong nội ngày đó; vì kẻ nào bị treo ắt bị Đức 

Chúa Trời rủa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.” Hãy đem thây đó ra khỏi 

trại càng sớm càng tốt, vì ai bị chết treo trên cây là bị Đức Chúa Trời rủa 

sả. 

 

Như vậy, khi đến với Tân Ước và thấy sứ điệp này, về sau chúng ta sẽ thấy 

trong Tân Ước đây là một cớ vấp phạm cho người Do Thái đến mức nào. 

Tại sao vậy? Bởi vì Ngài đã không chết ở nơi nào khác mà lại chết trên một 

cây thập tự, đây là sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Ngài đã được sinh ra để 
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chịu chết một cách ô nhục, đau đớn, và bị rủa sả. Tại sao vậy? Tại sao Ngài 

lại làm như vậy? Tại sao đó lại là thực taị về Sự Nhập Thể? 

 

Bởi vì kết quả của việc Ngài được sinh ra để chịu chết là chúng ta được 

sanh lại để được sống. Ngài được sinh ra chịu chết để quý vị và tôi 2000 

năm sau có thể được sanh lại để được sống. Đây là vẻ đẹp trong đó, sự 

đóng đinh được hoạch định để xóa sạch ký ức về một người, vậy mà hơn 

2000 năm sau chúng ta không chỉ hát về những kỷ niệm về Ngài, mà còn 

vui mừng trong sự tể trị của Ngài trên sự chết và trên Thập tự giá, bởi nhờ 

đó mà chúng ta có sự sống.  

 

Quý vị và tôi không còn bước đi dưới ách cai trị của tội lỗi, làm nô lệ cho 

tội lỗi. Chúng ta được giải phóng và được sống tự do. Sống hiện giờ và 

sống đời đời. Đừng bỏ qua điều này. Sự ô nhục của Ngài trên Thập tự giá 

trở nên sự vinh dự của chúng ta. Mọi điều ô nhục của chúng ta, tội lỗi của 

chúng ta, sự gian ác của chúng ta, những điều chúng ta nghĩ, những việc 

chúng ta làm, những điều mà thậm chí người thân cận nhất với chúng ta 

cũng không hề hay biết. Những điều sẽ bị phơi bày ra trước Đức Chúa Trời 

khi chúng ta trình diện trước mặt Ngài đã được chuyển giao cho Ngài, còn 

Ngài chuyển giao cho chúng ta sự công bình, vẻ đẹp, sự thánh khiết, và sự 

cứu chuộc của Ngài. Sự ô nhục của Ngài trở nên vinh dự của chúng ta.  

 

Không chỉ vinh dự của Ngài trở nên vinh dự của chúng ta, mà sự đau đớn, 

cái chết đau đớn của Ngài, còn trở nên sự vui mừng của chúng ta. Bởi lằn 

roi Ngài chúng ta được gì? Được chữa lành, Ê-sai 53, 1 Phi-e-rơ 2:22-25 

chép điều giống nhau: “bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.” Sự đau 

đớn của Ngài trở nên sự vui mừng của chúng ta. Chúng ta không còn phải 
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sợ sự chết nữa, Hê-bơ-rơ 2. Chúng ta không còn phải sợ nỗi đau của sự 

chết nữa. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu trong nhân tánh của Ngài đã mang 

lấy sự đau đớn của chúng ta trên chính Ngài để chúng ta có được sự vui 

mừng. Sự đau đớn của Ngài trở nên sự vui mừng của chúng ta, sự ô nhục 

của Ngài trở nên vinh dự của chúng ta. Và nhất là sự rủa sả của Ngài trở 

nên phước hạnh cho chúng ta. Sự rủa sả của Ngài trở nên phước hạnh cho 

chúng ta.  

 

Tôi xin cho quý vị thấy điều này, tôi muốn quý vị hãy ghi chép lại, tôi 

muốn quý vị cùng mở ra Ga-la-ti 3. Ga-la-ti cách Phi-líp một sách, Ga-la-ti, 

Ê-phê-sô, Phi-líp. Ga-la-ti 3. Nếu quý vị đang cố học thuộc mục lục Tân 

Ước, hãy nhớ thứ tự Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se.  

 

Ga-la-ti 3, mời quý vị cùng xem trong câu 13. Chúng ta vừa đọc Phục 

Truyền Luật Lệ Ký 21:22 và 23 phải không? Chúng ta vừa thấy hình ảnh 

những ai bị rủa sả? Những kẻ bị treo trên cây. Hãy mang họ xuống càng 

sớm càng tốt. Trong Ga-la-ti 3, tác giả cũng quyết định trích dẫn từ Phục 

Truyền Luật Lệ Ký 21, hãy lắng nghe những điều được chép trong câu 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, hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa Jêsus Christ 

mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận 

lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.” Tác giả ở đây trích dẫn từ đâu? Dòng 

chú thích nhỏ bên dưới Kinh Thánh của quý vị, Phục Truyền Luật Lệ Ký 

21:23. “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, hầu cho phước lành ban cho Áp-ra-ham nhờ Đức Chúa 



Sự Nhập Thể - Huyền Nhiệm Giáng Sinh 

 

 20 

Jêsus Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức 

tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.” 

 

Chúng ta không đứng trước mặt Đức Chúa Trời và bị rủa sả vì cớ tội lỗi 

mình một khi đã tin cậy nơi Đấng đã mang lấy sự rủa sả của chúng ta trên 

chính Ngài. Sự rủa sả của Ngài trở nên phước hạnh cho chúng ta, sự ô nhục 

Ngài trở nên vinh dự cho chúng ta, sự đau đớn Ngài trở nên sự vui mừng 

cho chúng ta. Ngài đã từ bỏ sự sống đi đến sự chết để quý vị và tôi có thể 

tìm thấy sự sống. Ân điển không thể hiểu thấu, chúng ta không xứng đáng 

với ân điển này. Xin cho chúng ta không bao giờ cho rằng mình đã biết rồi, 

hay mệt mỏi, buồn ngủ trước ân điển này, ngáp ngủ trước ân điển. Đây là 

một lẽ thật to lớn ảnh hưởng lên cuộc đời chúng ta suốt cả cõi đời đời.  

 

Từ sự tôn cao đến sự hạ mình để chúng ta, nhờ ân điển, được tôn cao. Từ 

sự chết đến sự sống để chúng ta được sống. Nào, điều chúng ta cố gắng làm 

là mỗi khi học một bài học trong tháng này về Sự Nhập Thể, đừng để cho 

những lẽ thật chúng ta học được chỉ ở trên sách vở. Đâu là những áp dụng 

cho đời sống chúng ta? Tôi muốn quý vị nhìn thấy một hình ảnh khác về ân 

điển này, tôi muốn quý vị cùng mở ra một phần Kinh Thánh khác mà Phao-

lô đã viết trong 2 Cô-rinh-tô, để xem ông giúp chúng ta hiểu những áp dụng 

của Sự Nhập Thể cho đời sống chúng ta như thế nào. 

 

Hãy cùng tôi mở ra 2 Cô-rinh-tô 8, 2 Cô-rinh-tô, nếu quý vị đang ở Ga-la-

ti, chỉ cần lật ngược lại một sách. 2 Cô-rinh-tô 8, ngay sau 1 Cô-rinh-tô. 2 

Cô-rinh-tô 8, tôi muốn quý vị thấy những điều được chép ở đây. Nào, đây 

là bối cảnh của phân đoạn này, tôi sẽ cho quý vị một ít thông tin bên lề. 

Phao-lô viết thư tín này cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô, ông sắp sửa đến với 
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họ và đang trên đường đến Giê-ru-sa-lem. Ông đang đem các của dâng cho 

các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem. Họ đang rất thiếu thốn, đang trải qua một 

giai đoạn khó khăn, Phao-lô đã đi khắp các hội thánh, các hội thánh của 

Dân Ngoại để góp các của dâng cho hội thánh tại Giê-ru-sa-lem.  

 

Và trong phần đầu của đoạn 8, ông nói về thể nào ông đã đến với các hội 

thánh trong vùng Ma-xê-đoan, có những hội thánh cực kỳ nghèo khó, cũng 

rất thiếu thốn nhưng cũng đã dâng hiến. Họ đã dâng hiến, ngay trong sự 

thiếu thốn họ đã dâng hiến, và đã dâng hiến rất nhiều. Cho nên ông mới 

viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô, hội thánh Cô-rinh-tô khá giả hơn các hội 

thánh trong vùng Ma-xê-đoan. Và ông thúc giục họ hãy dâng hiến. Nào, 

nếu quý vị là một mục sư, hay một diễn giả, và muốn kêu gọi mọi người 

dâng hiến, quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ thuyết phục họ như thế nào? Tôi 

muốn quý vị thấy điều Phao-lô đã làm. Tôi muốn quý vị thấy điều ông đã 

nói và thể nào ông sử dụng Sự Nhập Thể để bày tỏ điều này.  

 

Hãy xem 2 Cô-rinh-tô 8:8: “Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh 

em,” quý vị nắm bắt được điều này ngay từ đầu rồi chứ? Đây là mệnh lệnh, 

mau làm đi, hãy dâng hiến thế này thế khác. Đó không phải là điều Phao-lô 

nói. “Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm 

gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu 

thương anh em là thể nào.” Hãy lắng nghe câu 9, đây là Sự Nhập Thể: “Vì 

anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh 

em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên 

giàu.” Và đây là cách Phao-lô sử dụng Sự Nhập Thể để thuyết phục họ 

dâng hiến cho hội thánh tại Giê-ru-salem khi họ đang có cần.  
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Ông nói hãy nhìn xem Chúa Giê-xu Christ, hành động thứ ba mà chúng ta 

thấy, Ngài đã đi từ giàu có đến nghèo thiếu để chúng ta có thể trở nên giàu 

có. Đó là toàn bộ hình ảnh chúng ta đang học trong Phi-líp 2. Sự giàu có 

gồm mọi điều Ngài có, sự tôn thánh, Thần tánh của Ngài, sự vĩ đại, oai 

nghi của Ngài. Tất cả mọi điều Ngài có, mọi nguồn của thế gian thuộc về 

Ngài, mọi nguồn trong vũ trụ thuộc về Ngài, mọi thứ đều thuộc về Ngài. 

Nhưng vì cớ chúng ta, Ngài đã trở nên nghèo thiếu. Ngài đã chịu làm nên 

nghèo thiếu, Ngài đã làm vậy như thế nào? Ngài đã mang lấy bản tính con 

người. Ngài đã trở nên giống như chúng ta, Ngài đã bước vào thế giới của 

sự túng thiếu, hạ mình, và nghèo khó. 

 

Đấng Tạo Hóa của thế giới trở nên vô gia cư để chúng ta được trở nên giàu 

có. Đó là điều Phao-lô nói với họ, ông nói anh em phải nhìn thấy Chúa Giê-

xu Christ, thậm chí tiêu đề ở phần Kinh Thánh đó cũng cho chúng ta hình 

ảnh về mọi điều chúng ta đã học trong Phi-líp 2, Chúa Giê-xu Christ. Chúa, 

Thần tánh của Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu, Ngài là con 

người, Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Christ Ngài là Vua, Vua được xức 

dầu. Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế, và Vua, hãy nhìn xem Ngài. Đó là 

cách Phao-lô kêu gọi họ dâng hiến. Ông nói hãy nhìn xem Chúa Giê-xu 

Christ, đó là tất cả những gì Ngài có, nhưng vì cớ anh em, Ngài đã trở nên 

nghèo thiếu. Tại sao? Để anh em được giàu có.  

 

Điều đang diễn ra là hội thánh tại Cô-rinh-tô đang tích trữ của cải. Họ đang 

sống trong sự đầy đủ dư dật, và họ chỉ giữ cho riêng mình. Và Phao-lô đến 

với họ và nói anh em hãy mở mắt ra và nhìn xem Đấng Cứu Thế mà anh 

em đang thờ phượng, hãy nhìn xem Đấng Christ là ai, Ngài đã từ bỏ mọi 

điều để anh em được trở nên giàu có. Làm sao anh em có thể tuyên bố đi 
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theo Ngài nhưng lại tích trữ cách dư dật? Và giữ khư khư mọi nguồn lợi 

cho riêng mình? Như vậy thật vô lý. 

 

Về căn bản Phao-lô muốn nói rằng, trước hết, hãy nhìn xem sự nghèo khó 

của Ngài. Nhìn xem sự nghèo khó của Ngài. Ngài đã từ bỏ mọi quyền lợi; 

Ngài đã mang lấy bản tính của một người đầy tớ, một người nô lệ không có 

một quyền lợi nào. Ngài đã từ bỏ mọi quyền lợi của mình, và thứ nhì Ngài 

đã ban cho ai những điều Ngài có? Đấng Christ đã ban mọi điều Ngài có 

cho ai? Cho chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều Ngài có.  

 

Vẻ đẹp ở đây là, một vài người trong chúng ta đến đây, phá sản về thuộc 

linh. Nếu thật lòng, quý vị sẽ nói rằng tôi đến đây với một sự trống rỗng, 

tôi đang không ở đúng chỗ tôi cần, tôi muốn. Đấng Christ dường như cách 

xa tôi. Và quý vị cảm thấy phá sản về thuộc linh. Nếu có như vậy, nếu quý 

vị cảm thấy như vậy, nếu quý vị đang ở đây và cảm thấy phá sản về thuộc 

linh, tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng tất cả mọi điều Đấng Christ có thuộc 

về quý vị. Ân điển của Ngài, năng lực của Ngài, sự công bình và thánh 

khiết của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài, mọi điều Ngài có Ngài đã ban cho 

quý vị.  

 

Đừng để cho ma quỷ thuyết phục rằng quý vị không là gì cả hay không có 

gì cả, hoặc rằng quý vị hoàn toàn trống rỗng. Bởi ân điển của Đức Chúa 

Trời quý vị không hề trống rỗng. Quý vị có mọi điều thuộc về Đấng Christ, 

và dù cho thế gian có nói gì với quý vị, dù cho mọi người có nói gì với quý 

vị. Các bạn sinh viên, dù cho cha mẹ các bạn có nói gì trước lúc các bạn rời 

gia đình đi học, dù có điều gì xảy ra trên thế giới này, chúng ta không bao 

giờ trống rỗng vì chúng ta có Đấng Christ. Có Ngài chúng ta không bao giờ 
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bị trống rỗng. Mọi điều Ngài có thuộc về chúng ta. Ngài ban cho chúng ta 

mọi điều Ngài có.  

 

Nào, đó là Đấng Christ, hãy nhìn xem sự nghèo khó của Ngài, Ngài đã từ 

bỏ mọi quyền lợi của Ngài, và Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều Ngài có. 

Vậy còn về chúng ta là những người đi theo Đấng Christ thì sao? Còn về 

chúng ta là những người có Đấng Christ ngự trong đời sống bởi vì chúng ta 

đã tin cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài thì sao? Điều này ảnh hưởng như thế nào 

đến chúng ta?  

 

Hãy suy nghĩ về điều này. Không chỉ nhìn xem sự nghèo khó của Ngài, mà 

giờ đây chúng ta là con dân của Ngài giữa thế gian. Hãy nhìn xem sự nghèo 

khó của Ngài và rồi làm con dân Ngài. Hãy bày tỏ sự nghèo khó của Ngài. 

Quý vị làm điều đó bằng cách nào? Chúng ta từ bỏ mọi quyền lợi của mình. 

Chúng ta là những người đi theo Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã trở nên 

nghèo khó để người khác được giàu có. Chúng ta không có quyền lợi nào, 

đó là bối cảnh của Phi-líp 2, đó cũng là bối cảnh của 2 Cô-rinh-tô 8. Phi-líp 

2, trước đó Phao-lô đã nói với họ, hãy chăm về lợi kẻ khác thay vì lợi riêng 

mình. Hãy ngừng theo đuổi những hoài bão ích kỷ và rồi quý vị sẽ nhìn 

thấy, không phải về quý vị, mà là về quý vị hy sinh vì người khác. Tâm 

tình của quý vị phải nên giống như tâm tình của Chúa Giê-xu Christ. Rồi 

sau đó ông mới nói đến những điều chúng ta đang học.  

 

Đã đến lúc nhìn vào những người xung quanh quý vị và bắt đầu hy sinh 

quyền lợi của mình cho quyền lợi của họ. Ông bảo họ đừng sống cho sự 

thịnh vượng theo lối Cô-rinh-tô nữa, đừng sống cho sự thành công tại Cô-

rinh-tô, cho danh tiếng tại Cô-rinh-tô nữa, đừng sống chỉ để kiếm nhiều 
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tiền nhất có thể, chỉ để xây ngôi nhà to nhất nữa, đừng sống cho giấc mơ 

Cô-rinh-tô nữa, đó không phải là mục đích sống của anh em. Anh em đã hy 

sinh những điều đó, giờ đây anh em sống để hy sinh quyền lợi của mình 

cho quyền lợi của những người xung quanh mình. Và thông điệp đó vẫn y 

nguyên cho chúng ta ngày nay.  

 

Làm sao chúng ta có thể bày tỏ được Đấng Christ nếu không từ bỏ quyền 

lợi của mình giống như Ngài đã từ bỏ quyền lợi của Ngài? Và chúng ta 

không chỉ cần phải từ bỏ quyền lợi của mình, mà còn cần phải ban cho các 

nguồn lực mình có. Đây là lúc Sự Nhập Thể trở nên thực tế nhất. Bởi vì 

Phao-lô đang nói với họ trong 2 Cô-rinh-tô 8 rằng đang có nhu cầu rất lớn 

tại Giê-ru-sa-lem và anh em thì đang có điều kiện để giúp đỡ. Đã đến lúc 

anh em đứng lên và từ bỏ của cải của mình để Phúc âm được biết đến tại 

Giê-ru-sa-lem, để làm mạnh mẽ hội thánh tại đó. Có những nhu cầu tại đó, 

anh em thì có điều kiện, Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, đã đến lúc 

anh em trở nên nghèo khó để họ được trở nên giàu có. Chúng ta cho người 

khác những điều mình có.  

 

Chúng ta cũng rất giống hội thánh tại Cô-rinh-tô. Chúng ta sống trong một 

nền văn hóa dư dật của cải. Tất cả chúng ta. Một đất nước cực kỳ giàu có 

so với phần còn lại của thế giới. Ý mục sư là sao? Tôi đâu thấy tôi giàu có. 

Nếu quý vị có nước sạch, có một mái nhà che chở, là quý vị đã giàu có hơn 

đa phần mọi người rồi. Chúng ta cực kỳ giàu có, chúng ta có rất nhiều. Câu 

hỏi dành cho chúng ta là, chúng ta có phải là những người bước vào nhà 

thờ trong dịp Giáng sinh, hát và thờ phượng Đấng Christ và rồi bước ra 

khỏi đó, vẫn tích trữ những của cải mà Ngài đã ban cho, vẫn giữ lấy sự dư 

dật mà Ngài đã giao phó. Xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta nhìn thấy ân 
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điển của Chúa Giê-xu Christ. Đấng đã trở nên nghèo khó để chúng ta được 

trở nên giàu có. Giúp chúng ta bày tỏ bản tính của Ngài giữa thế giới ngày 

nay bằng cách trở nên nghèo để người khác được trở nên giàu.  

 

Khoảng bảy năm trước, không phải khoảng, mà đúng bảy năm trước, tôi có 

đọc một phần trích dẫn từ một cuốn sách có tựa đề Biết Đức Chúa Trời của 

J.I. Packer, một cuốn sách tuyệt vời, tôi khuyến khích quý vị hãy tìm đọc 

cuốn sách này. Ông ấy nói về Sự Nhập Thể, và đã nói một điều tác động 

đến lòng tôi mạnh mẽ đến nỗi tác động đó vẫn còn cho đến hôm nay. Tôi 

muốn diễn đạt lại điều này theo cách của ông ấy, nhưng tôi không nghĩ là 

tôi có thể làm được, cho nên tôi chỉ chia xẻ điều đó với quý vị mà thôi. Và 

tôi cầu nguyện rằng quý vị sẽ giữ lấy thông điệp khích lệ của ông ấy cho 

lòng mình.  

 

Ông ấy nói như thế này: “Chúng ta nói cách liến thoắng về tinh thần Giáng 

sinh, nhưng hiếm khi hàm ý nhiều hơn là sự vui vẻ trong gia đình. Nhưng 

lẽ ra chúng ta nên hàm ý về việc tái hiện trong đời sống mình tâm tình của 

Đấng Christ, là Đấng đã vì chúng ta mà trở nên nghèo khó trong Giáng sinh 

đầu tiên. Tinh thần Giáng sinh phải là dấu hiệu của mọi Cơ đốc nhân trong 

suốt cả năm. Nỗi xấu hổ và nhục nhã của chúng ta ngày nay là có quá nhiều 

Cơ đốc nhân, những người sâu nhiệm, chính thống nhất lại đang đi giữa thế 

giới này với tinh thần của thầy tế lễ và người Lê-vi, nhìn thấy nhu cầu của 

những người xung quanh họ. Nhưng chỉ sau một lời ước ao, hoặc có lẽ là 

một lời cầu nguyện hời hợt xin Đức Chúa Trời đáp ứng những nhu cầu đó, 

rồi quay mặt đi và bước qua một bên. Đó không phải là tinh thần Giáng 

sinh. Nhưng than ôi, những Cơ đốc nhân với tinh thần như vậy lại rất 

nhiều, hoài bão của cuộc đời họ dường như chỉ giới hạn ở việc xây dựng 
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một mái ấm Cơ đốc thường thường, kết giao với những người bạn Cơ đốc 

lịch thiệp thường thường khác, nuôi nấng con cái theo một phương cách Cơ 

đốc cũng tốt thường thường, để mong chúng sẽ thoát ra được phân khúc 

thường thường đó trong cộng đồng và tự bước tiếp được. Tinh thần Giáng 

sinh không được tỏa ra qua địa vị của người Cơ đốc. Tinh thần Giáng sinh 

là tinh thần của những người giống như thầy mình, sống trọn đời theo 

nguyên tắc biến mình thành nghèo khó, dành những điều mình có để khiến 

người khác được giàu. Dành thời gian, mối suy tư, lòng quan tâm để làm 

điều tốt cho nhiều người khác chứ không chỉ cho bạn bè của mình trong 

nếp sống tội lỗi của họ.” 

 

Những lời này vẫn đụng chạm tôi cách tươi mới ngay cả lần đọc này. Hôm 

nay chúng ta đừng lừa dối chính mình. Bằng cách vui mừng về Sự Nhập 

Thể, nhưng vẫn tích trữ những của cải mà Đức Chúa Trời giao phó cho 

mình, trong khi vẫn còn rất nhiều nhu cầu ngoài kia. Chính vì vậy mà 

chúng ta mới nhận lấy trọng trách toàn cầu này, mới dâng hiến tháng này. 

Chính vì vậy chúng ta mới nói mình sẽ hy sinh. Mà chỉ mới nói như thế 

cũng chưa đủ đâu. 

 

Chúng ta đã nói về thách thức trước mắt là cơ hội dâng hiến cho chương 

trình môn đồ hóa toàn cầu. Chúng ta sẽ dâng hiến nhiều như chúng ta tặng 

quà giáng sinh cho mọi người, hai khoản đó phải tương xứng với nhau. 

Nhưng để nói đó là một sự hy sinh, chúng ta nghĩ như vậy, hãy thật lòng, 

chúng ta cần phải nhìn xem ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Hãy nhìn xem 

sự hy sinh của Ngài. Rồi sau đó mới xem xét một khoản tương xứng với 

những quà cáp của chúng ta để góp phần giúp Phúc âm của Đấng Christ 

được biết đến khắp các nước, và gọi đó là một sự hy sinh khi các anh chị 
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em của chúng ta tại Su-đăng hôm nay không có thức ăn và cũng có rất ít hy 

vọng về một bữa ăn khác cho ngày hôm sau.  

 

Năm tới chúng ta sẽ có một chuyến đi để tiếp xúc với những người sống 

trong những bãi rác thành phố, nhà của họ ở giữa bãi rác. Có những người 

đang sống ngay tại các khu phố ở Birmingham sẽ ban cho mà tuần sau sẽ 

chẳng nhận lại gì. Xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta làm một hội thánh biết 

nhìn xem ân điển của Chúa Giê-xu Christ và đổ ra những nguồn lực của 

mình cách dư dật để sự vinh hiển của Ngài được biết đến khắp các nước.  

 

Ngài đã trở nên nghèo để chúng ta được trở nên giàu. Lời cuối là như thế 

này: Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta kinh ngạc bởi ân điển Ngài, thông 

qua sự hạ mình, sự hy sinh và rộng lượng của Con Ngài. Ngài đã đi từ sự 

tôn cao đến sự hạ mình để, ngợi khen Đức Chúa Trời, một ngày kia chúng 

ta sẽ được tôn cao. Ngài đã đi từ sự sống đến sự chết để, ngợi khen Đức 

Chúa Trời, chúng ta có thể sống. Và Ngài đã đi từ giàu có đến nghèo khó 

để quý vị và tôi có thể được dư dật về thuộc linh, tất cả mọi điều Ngài có 

đã được ban cho chúng ta.  

 

Sự hy sinh hạ mình và sự rộng lượng của Con Ngài, nhưng hãy xem sự liên 

kết ở đây. Đức Chúa Trời chưa hoàn tất công việc và kế hoạch của Ngài 

không thay đổi. Đức Chúa Trời mong muốn làm kinh ngạc các nước bằng 

ân điển Ngài thông qua sự hạ mình, hy sinh và rộng lượng của ai? Con dân 

Ngài, hội thánh Ngài. Ngài mong muốn thể hiện cùng một sự hy sinh, sự hạ 

mình, và sự ban cho rộng lượng thông qua con dân Ngài, qua hội thánh. Sự 

Nhập Thể được đem vào đời sống chúng ta ngày nay.  
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Như vậy đây là điều chúng ta sẽ làm, để đáp ứng với Lời Đức Chúa Trời. 

Chúng ta sẽ có thời gian trước hết là tận hưởng sự ban cho của Đấng 

Christ. Nếu quý vị là người đi theo Đấng Christ, nếu quý vị đã đặt đức tin 

trong Đấng Christ thì tôi muốn mời gọi quý vị trong thì giờ này hãy suy 

gẫm về sự tôn cao và sự hạ mình của Ngài, sự sống và sự chết của Ngài, và 

sự giàu có và nghèo khó của Ngài. Và nếu quý vị đang phá sản thuộc linh 

hôm nay, thì tôi cầu nguyện rằng Ngài sẽ nuôi dưỡng quý vị bằng mọi điều 

Ngài có.  

 

Còn với những người trong quý vị ở đây chưa phải là một người đi theo 

Đấng Christ, chưa bao giờ đặt đức tin nơi Ngài, thì hôm nay quý vị đang có 

cơ hội để tin vào Ngài, và để cho những lẽ thật mà chúng ta đã nhìn thấy 

hôm nay trở nên hiện thực trong đời sống quý vị. Chỉ cần cúi xuống và nói 

lạy Đức Chúa Trời con tin nơi Ngài, con tin nơi Chúa Giê-xu, con tin rằng 

Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho con và đưa con từ sự chết đến sự sống, từ ô 

nhục đến vinh dự. Và nếu có ai trong quý vị như vậy, tôi mời quý vị hãy ra 

quyết định lần đầu tiên, hãy suy gẫm về những điều Đấng Christ đã làm 

cho đời sống quý vị.  

 

Và sau khi chúng ta đã tận hưởng sự ban cho của Ngài, chúng ta sẽ ban cho 

những điều mình có. Chúng ta sẽ dành thì giờ dâng hiến cho những công 

việc của Đức Chúa Trời khắp thế giới, dâng hiến cho chương trình môn đồ 

hóa toàn cầu.  

 

Lạy Đức Chúa Trời chúng con cảm ơn Ngài về tầm quan trọng của Sự 

Nhập Thể. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cúi xuống trước Ngài hôm nay và 

ngợi khen Ngài vì sự hạ mình, sự chết, và sự nghèo khó của Ngài đã khiến 
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chúng con được như ngày nay. Ngài cho chúng con lý do để ca ngợi, lý do 

để vui mừng hôm nay. Mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Xin Ngài giúp 

chúng con đến phiên mình biết bày tỏ sự vinh hiển đó cho thế giới quanh 

chúng con. Giúp chúng con nhìn thấy ân điển và sự hy sinh của Ngài trong 

mọi điều Ngài đã giao phó cho chúng con, những quyền lợi và những điều 

chúng con có. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, A-men.  


