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Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin cùng mở ra với tôi 

Phi-líp 2. Đây là bối cảnh để chúng ta đi sâu vào khía cạnh thứ nhì của Sự 

Nhập Thể. Đây là phân đoạn tôi khích lệ quý vị học thuộc lòng trong mùa 

Giáng sinh này, Phi-líp 2:5 đến 11 cho chúng ta một hình ảnh về Đấng 

Christ là ai, Sự Nhập Thể, Đức Chúa Trời trong xác thịt. Tuần trước chúng 

ta đã nói về thể nào Ngài là sự trông cậy về vinh hiển. Ngài mang bản tính 

của Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi muốn chúng ta nói về thể nào Ngài mang 

bản tính của con người, không chỉ là sự trông cậy về vinh hiển mà còn là 

một kỳ quan tự nhiên.  

 

Tôi muốn chúng ta xem Phi-líp 2. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 5 và đọc tiếp 

sau đó để có cái nhìn tổng quan, nắm được bối cảnh, và sau đó sẽ tập trung 

vào một câu mà thôi. Phao-lô nói: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng 

Christ đã có.” Và đây là hình ảnh mở đầu trong 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; 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 
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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.” 

 

Tuần trước chúng ta đã khám phá 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.” 

Bây giờ tôi muốn chúng ta cùng khám phá câu 7. “chính Ngài đã tự bỏ mình 

đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” Từng từ một trong câu 

Kinh Thánh này đều quan trọng. Và tôi muốn chúng ta cùng nhìn thấy 

những lẽ thật nào được mở ra ở đây.  

 

Con Độc Nhất. Đó là một cách dịch sát nghĩa Giăng 1:14 mà chúng ta đã 

xem trong tuần trước, chép rằng: “chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của 

Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Từ ngữ Hy Lạp 

“monogenes huious” theo nghĩa đen là Con Độc Nhất – cùng loại với thuật 

ngữ chúng ta thấy trong Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian 

đến nỗi đã ban Con Một của Ngài,” hay Con Một và Duy Nhất, Con Độc 

Nhất.” 

 

Điều gì khiến Chúa Giê-xu độc nhất như vậy? Tôi muốn quý vị nhìn thấy ba 

lẽ thật được mở ra, đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về Ngài như một kỳ quan tự 

nhiên trong Sự Nhập Thể. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể nắm bắt lấy ba lẽ 

thật được mở ra ở đây bằng tấm lòng và tâm trí mình, thì nó sẽ hoàn toàn 

biến đổi cách chúng ta nhìn Chúa Giê-xu, cách chúng ta liên hệ với Chúa 

Giê-xu, cách chúng ta bước đi với Chúa Giê-xu mỗi ngày trong đời này. 
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Lẽ thật thứ nhất là như thế này: Ngài là Đấng Tạo Hóa Tối Cao, nhưng, 

đồng thời Ngài lại trở thành một người đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Ngài là 

Đấng Tạo Hóa Tối Cao, nhưng, Sự Nhập Thể đã cho chúng ta hình ảnh về 

Đấng đó trở thành một người đầy tớ cho tạo vật. Đấng Tạo Hóa Tối Cao, 

một người đầy tớ của tạo vật, ghép chung với nhau ở đây.  

 

Nào, câu 7 chép như như thế này: “Ngài đã tự bỏ mình đi.” Một bản dịch 

khác có thể giống thế này hơn: “Ngài đã từ bỏ mọi điều mình có,” vốn có lẽ 

là một bản dịch tốt hơn nguyên văn ở đây, “Ngài đã từ bỏ mọi điều mình 

có.” Ý nghĩa là Ngài đã tự bỏ mình đi, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng: 

“Ngài đã từ bỏ mọi điều mình có.” 

 

Nào, chỗ nầy rất quan trọng nên chúng ta phải thật cẩn thận. Đôi khi người 

ta đọc rằng Chúa Giê-xu đã từ bỏ mọi điều mình có và họ hình dung Ngài đã 

trở nên một con người. Đức Chúa Trời đã trở nên một con người. Họ hình 

dung Ngài bỏ đi một số phẩm chất thiên thượng. Một số phẩm chất thiên 

thượng mà Ngài có, Ngài bỏ đi, để có thể trở thành một con người. Nhưng 

chúng ta biết như vậy là không đúng. Tuần trước khi đi sâu vào Kinh Thánh, 

chúng ta đã thấy thể nào Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Ngài 

mang chính bản tính của Đức Chúa Trời. Nghĩa là bản chất Ngài thật sự là 

Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu là Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể bỏ đi 

một phần của chính mình. Quý vị là quý vị, và Chúa Giê-xu là Đức Chúa 

Trời. Như vậy Ngài không hề tự bỏ mình đi bằng cách bỏ đi những phẩm 

chất thiên thượng của Ngài. Thay vào đó, Ngài đã tự bỏ mình đi bằng cách 

mang thêm một điều gì đó lên chính mình. Bằng cách mang lấy bản tính của 

một người đầy tớ.  
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Nào, chúng ta đã xem xét từ này rồi. Quý vị có thể khoanh tròn nó. Từ này 

được nhắc tới đến hai lần. Đây cũng chính là từ nguyên văn trong Tân Ước, 

có ý nói về bản thể - chép rằng: “ Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời.” Quý vị 

có thể khoanh tròn từ này trong câu 6, và rồi trong câu 7 chép: “lấy hình tôi 

tớ,” cùng một từ ngữ được sử dụng ở đây.  

 

Như vậy điều chúng ta thấy là Chúa Giê-xu có hai bản tính – bản tính của 

Đức Chúa Trời và bản tính của một người đầy tớ. Không hề mâu thuẫn với 

nhau nhưng Ngài đã mang lấy bản tính của một người đầy tớ. Như vậy hãy 

hình dung – hãy hình dung Chúa Giê-xu đến thế gian và trở nên một con 

người, được sinh ra như một con người, hãy hình dung điều đó – thay vì 

hình dung Ngài là Đức Chúa Trời trừ đi một số điều nào đó, bỏ đi một số 

điều nào đó, mà là Đức Chúa Trời cộng thêm một điều gì đó. Ngài là Đức 

Chúa Trời mang lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.  

 

Như vậy lẽ thật được mở ra ở đây là Chúa Giê-xu là một thân vị, theo Phi-líp 

2:6 và 7, một thân vị có hai bản tính khác nhau. Hai bản tính; một bản tính 

loài người và một bản tính thiên thượng. Chúng ta thấy có hai bản tính. Bản 

tính của Đức Chúa Trời và bản tính của một người đầy tớ.  

 

 

Nào, trong thời gian chúng ta cùng học hỏi với nhau, tôi sẽ đưa ra một số 

thuật ngữ mà tôi nghĩ khá là mới mẻ với tất cả quý vị, và có thể quý vị sẽ 

muốn ghi chép lại. Sau khi bước ra khỏi đây quý vị sẽ trở nên khôn ngoan 

hơn bây giờ rất nhiều. Quý vị nên ghi chép lại, thuật ngữ đầu tiên là thực thể 

hiệp nhất. Nào, tôi xin giải thích – thực thể hiệp nhất.  
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Nào, đây là một thuật ngữ được các nhà thần học sử dụng để nói đến lẽ thật 

này xuyên suốt lịch sử hội thánh. Chúa Giê-xu là một thân vị với hai bản 

tính, xuyên suốt lịch sử hội thánh đã có rất nhiều câu hỏi về thể nào hai bản 

tính này hiệp nhất với nhau – làm sao Chúa Giê-xu có thể là một thân vị với 

cả bản tính loài người và bản tính thiên thượng – hiệp nhất với nhau? Từ 

khái niệm về thực thể hiệp nhất này, đã có rất nhiều dị giáo dấy lên bắt 

nguồn từ việc chối bỏ một trong hai bản tính này. Arianism và Ebionism là 

hai dị giáo chối bỏ thần tánh của Đấng Christ – thần tánh của Đấng Christ, 

cho rằng Ngài không hoàn toàn là Đức Chúa Trời.  

 

Tương tự chúng ta có Apollinarism và Docetism, chối bỏ nhân tánh của 

Ngài. Ngài không hoàn toàn là con người. Rồi chúng ta có trường phái lịch 

sử (historianism) xuất hiện và đại loại cho rằng đó là hai thân vị khác nhau, 

không phải là hai bản tính, mà là hai thân vị. Và tất cả họ đều nỗ lực vật lộn 

với câu hỏi về khả năng Đức Chúa Trời làm người. Hãy thành thật, đây thật 

sự là một câu hỏi phức tạp. Nó làm bối rối tâm trí – làm sao Đức Chúa Trời 

lại có thể trở thành một con người? Điều đó phức tạp đến mức nào? Tại sao 

lại là không chính xác nếu nói Chúa Giê-xu chỉ là Đức Chúa Trời một phần 

thay vì là Đức Chúa Trời hoàn toàn? Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời.  

 

Và chúng ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi – nếu hài nhi trong máng cỏ này là 

Đấng chúng ta đã thấy trong Cô-lô-se 1 giữ cho muôn vật đứng vững. Làm 

sao hài nhi này có thể giữ cho muôn vật đứng vững trong khi đang nằm khóc 

trong máng cỏ? Điều đó xảy ra bằng cách nào? Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện 

trên đất, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, vậy nếu Ngài là Đức Chúa 

Trời và lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì chẳng phải Ngài đang cầu 

nguyện với chính mình sao? Làm sao để giải thích điều đó? Tôi xin nói thật 
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lòng như thế này, nếu suy nghĩ về những điều này quá lâu quý vị sẽ rất nhức 

đầu đấy. Tôi đã bị nhức đầu như vậy suốt cả tuần rồi. 

 

Tôi có nói với một số bạn bè ở văn phòng, cũng như với vợ tôi một vài lần 

rằng: “Tôi nhức đầu quá vì cố suy gẫm về Sự Nhập Thể.” Và đang khi tôi cố 

đi sâu hơn, cố đặt tấm lòng và tâm trí mình vào đó, thì tôi bắt gặp một tác 

giả có tên là Arthur Pink. Arthur Pink là một học giả Kinh Thánh đã viết rất 

nhiều tác phẩm rất giá trị. Tôi đọc những bài viết của ông và bắt gặp sự giải 

thích của ông về Sự Nhập Thể. Cho nên tôi nghĩ: “Thật tốt quá.” Quý vị biết 

không, Arthur Pink sẽ giúp giải quyết vấn đề và giúp tôi hiểu được điều này. 

Tôi muốn chia xẻ với quý vị những điều ông đã nói, để xem điều đó có giúp 

quý vị hiểu cách rõ ràng hơn không nhé.  

 

Arthur Pink viết, nói về bản tính và thân vị Đấng Christ, ông nói: “Sự phân 

biệt quan trọng này đòi hỏi một sự suy xét hết sức cẩn thận bởi một thân vị 

tức là một thực thể thông minh tự tồn tại. Ngôi thứ hai của Ba Ngôi được 

cho là mang bản tính loài người và tồn tại bằng sự hiệp nhất với bản tính 

thiên thượng. Đó hẳn chỉ là một thân vị con người nếu không hiệp nhất với 

Con của Đức Chúa Trời, nhưng vì hiệp nhất với Ngài, đó không thể gọi là 

một thân vị nữa, vì không tự tồn tại như mọi người khác. Vì vậy, con thánh 

sẽ sanh cho chúng ta trong Lu-ca 1:35. Không thể nào một thân vị thiên 

thượng lại tiếp nhận một thân vị tự tồn tại khác để hiệp nhất với chính mình. 

Vì hai thân vị cứ tách bạch là hai mà trở nên một thân vị là một sự mâu 

thuẫn.” 

 

Vâng, cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu rõ ràng, Arthur. Ông thật sự đã giúp cho 

điều đó nghe hợp lý.  
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Vấn đề là, tôi đi sâu vào cả đoạn bài viết đó và đồng ý với mọi điều Arthur 

đã nói, nhưng đó vẫn chưa phải là một lời giải thích thỏa đáng. Phân đoạn 

Kinh Thánh này vẫn chưa được giải thích thỏa đáng, vì vậy hãy cùng khám 

phá nó. Hãy suy nghĩ cùng nhau trong vài giây, về Chúa Giê-xu là ai, một 

thân vị với hai bản tính.  

 

Khi chúng ta không biết phải làm gì, hãy tập trung vào những gì chúng ta 

biết phải làm. Khi chúng ta không biết phải tin vào điều gì, hãy tập trung vào 

những gì chúng ta biết phải tin. Vì vậy hãy tập trung vào những điều chúng 

ta biết. Trước tiên, là Con của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu hoàn toàn là 

Đức Chúa Trời. Trọn vẹn, hoàn toàn. Sẽ không chính xác, dựa trên những 

điều chúng ta đã học tuần trước, khi nói: “Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời 

một phần.” Ngài hiện hữu trong chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài đã 

dạy xuyên suốt chức vụ của Ngài về thể nào Ngài ngang bằng với Đức Chúa 

Trời: “Ta với Cha là một. Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta.” 

 

Chúng ta thấy những lời chứng về Thần tánh của Ngài xuyên suốt Kinh 

Thánh. Và chúng ta biết những lời chứng đó chưa bao giờ ngừng tăng thêm. 

Chúng ta biết khi Kinh Thánh chép Ngài đã tự bỏ mình đi, hay Ngài đã bỏ đi 

mọi điều mình có, Ngài không hề trở nên thua kém Đức Chúa Trời, bởi vì 

Cô-lô-se 2:9, phân đoạn chúng ta đã suy gẫm tuần trước, chép rằng: “Vì sự 

đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có 

hình.” Sự đầy dẫy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời một phần, nửa Đức 

Chúa Trời nửa con người, không. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Chúng 

ta thấy điều đó xuyên suốt Kinh Thánh. Chúng ta đã đi sâu vào điều đó trong 

tuần trước. Nếu quý vị bỏ lỡ buổi học tuần trước, tôi xin khích lệ quý vị hãy 
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đi sâu vào điều này, có thể thông qua việc nghe lại bài học trên Internet hoặc 

một phương tiện nào đó, quý vị không thể bỏ lỡ hình ảnh này được.  

 

Khía cạnh thứ hai, là Con Người, là một danh xưng khác của Chúa Giê-xu 

trong Kinh Thánh, chúng ta biết Ngài hoàn toàn là người. Không phải chỉ là 

con người một phần, không phải gần giống với chúng ta, Ngài hoàn toàn 

giống chúng ta. Mọi điều gì làm nên một con người, Chúa Giê-xu đều có. Về 

thể xác Ngài cũng có một thân thể, da thịt, xương, máu – Ngài là một con 

người về mặt thể xác. Chúng ta đã được sinh ra, Ngài cũng đã được sinh ra.  

 

Đôi khi chúng ta có hình ảnh được lý tưởng hóa này, về nhân tánh của Chúa 

Giê-xu. Khi nhớ lại một vài ca khúc Giáng sinh, như Nằm Yên Trong Máng 

Chiên Kia – tôi có nói chuyện với vợ tôi và cô ấy nói: “Anh không định làm 

hỏng mấy bài hát này đấy chứ?” Tôi đáp: “Không, anh sẽ không làm hỏng 

mấy bài hát này, nhưng khi nói về hài nhi Giê-xu, trong đó không nghe nói 

Ngài khóc” – Quý vị đã từng thấy em bé nào không hề khóc chưa? Khóc liên 

tục luôn ấy chứ. Chúng ta đã có một hình ảnh gần như được thiên thần hóa 

về Chúa Giê-xu, một hài nhi luôn an bình.  

 

Ngài đã khóc. Khi trưởng thành Ngài đã khóc, hẳn Ngài cũng đã khóc khi 

còn là một hài nhi. Ngài đã nấc và khóc thét lên. Ngài là người. Ngài đã 

bước đi, Ngài đã đói, Ngài đã mệt, những điều thực tế mà chúng ta đã trải 

qua, Chúa Giê-xu cũng trải qua. Ngài hoàn toàn là một con người, về mặt 

thể xác. Không chỉ về mặt thể xác, mà cả về tâm trí. Chúng ta biết Ngài đã 

lớn lên về mặt hiểu biết. Đây là một lẽ thật đáng kinh ngạc, Chúa Giê-xu, 

Đấng Tạo hóa của vũ trụ đã học bò.  
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Quý vị nên suy nghĩ về điều đó. Ngài đã học bước đi. Ngài đã học làm mọi 

điều cần có để một người bình thường lớn lên. Tất cả những điều đó đều 

thực tế đối với Ngài. Lu-ca 2:52: “Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, 

thân hình càng lớn.” Ngài giống chúng ta về tâm trí, thể xác, và cảm xúc. 

Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc mà 

chúng ta đã trải qua. Ngài đã trải qua niềm vui vô hạn và cả nỗi buồn vô hạn.  

 

 

Có những chỗ trong Kinh Thánh ký thuật lại Chúa Giê-xu đã nổi giận. 

Không phải theo cách khiến Ngài phạm tội, nhưng Ngài đã trải qua sự giận 

dữ. Ngài cũng trải qua niềm vui. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh chép Ngài 

buồn bực trong linh hồn – theo nghĩa đen là sầu khổ trong tâm hồn. Thậm 

chí trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã đổ mồ hôi huyết vì quá nặng nề. Về 

cảm xúc, thể xác, tâm trí, và linh hồn – chúng ta biết Chúa Giê-xu có linh 

hồn. Ngài có một linh hồn.  

 

Như vậy chúng ta đã có hình ảnh Ngài hoàn toàn là con người, chứ không 

phải giống chúng ta một phần. Điều đó đã được mô tả khi Kinh Thánh chép: 

“Ngài mang lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người.” Nào, đây là sự 

khác nhau giữa Phi-líp 2:6 và Phi-líp 2:7, ở đầu câu 6 chép rằng: “mang hình 

Đức Chúa Trời.” Tuần trước chúng ta đã thấy điều này nghĩa là Ngài hiện 

hữu đời đời là Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài đã được làm nên giống hình loài 

người.  

 

Như vậy đó là điều chúng ta phải kỷ niệm trong mùa Giáng sinh, Ngài đã trở 

nên một con người, đã mang lấy bản tính loài người. Chúng ta biết rằng 

Ngài đã chết và sống lại từ phần mộ, một thân thể phục sinh, thân thể vật lý, 
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và Ngài tiếp tục là một con người. Ngài thăng thiên, trong phần còn lại của 

Tân Ước, chúng ta có hình ảnh Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa 

Giê-xu đời đời vừa hoàn toàn là con người vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời.  

 

Như vậy đó là hình ảnh chúng ta thấy. Chúng ta thấy hai yếu tố trong con 

người Đấng Christ song hành với nhau xuyên suốt các sách Phúc âm. Hãy 

suy nghĩ về điều đó. Thậm chí lời tiên tri về sự sanh ra của Ngài đã chép một 

gái đồng trinh sẽ sanh một gì? Một trai. Đó là nhân tánh của Ngài. Chúng ta 

gọi Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Thần 

tánh và nhân tánh của Ngài hiệp nhất với nhau. Thậm chí sự sanh ra bởi một 

gái đồng trinh của Ngài cũng không hề giống với một ai khác, sự hoài thai 

thiên thượng bởi Đức Thánh Linh. Hai hình ảnh này đi chung với nhau.  

 

Rồi chúng ta thấy cuộc đời Ngài được bày ra. Chúng ta thấy có những lúc 

Ngài đói và mệt – nhân tánh của Ngài. Đồng thời chúng ta biết thần tánh của 

Ngài, sự toàn năng của Ngài được thể hiện qua việc Ngài cho hơn năm nghìn 

người ăn hoặc gọi người chết sống lại, như trường hợp La-xa-rơ. Mác 4 chứa 

đựng một hình ảnh khó tin khi các môn đồ đang trên thuyền giữa biển hồ 

Ga-li-lê. Một cơn bão vây lấy họ, còn Chúa Giê-xu đang làm gì? Ngài đang 

nằm ngủ. Ngài mệt, Ngài yếu mỏn đi, chúng ta thấy hình ảnh về nhân tánh 

của Ngài. Các môn đồ đều sợ hãi nên họ gọi Ngài dậy, đầy bối rối. Chúa 

Giê-xu ngáp, vươn mình một cái, rồi đưa tay lên và phán: “Hãy yên lặng.” 

Và bỗng nhiên xung quanh tĩnh lặng – nhân tánh và Thần tánh đi đôi với 

nhau.  

 

Chúng ta cũng nói Chúa Giê-xu đã bắt đầu chức vụ khi Ngài được 30 tuổi. 

Đó là điều chúng ta nói. Đó là nhân tánh của Ngài. Đồng thời, như chúng ta 
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đã thấy trong tuần trước, Ngài hơn 30 tuổi một chút về Thần tánh của Ngài. 

Ngài đã hiện hữu – ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, 

và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, ngay từ ban đầu, trước cả ban đầu, mọi sự 

đều xoay quanh sự hiện diện của Ngài trong cả cõi đời đời. Như vậy chúng 

ta thấy cả hai điều này đi chung với nhau cách xuyên suốt, nhân tánh và 

Thần tánh của Ngài.  

 

Chúng ta sẽ phạm sai lầm nếu cứ cố giải thích tất cả những điều này, bởi vì 

đây là những điều không thể giải thích. Phương cách sự tạm thời và sự đời 

đời hiệp nhất với nhau. Phương cách sự hữu hạn và sự vô hạn hiệp nhất với 

nhau. Càng đi sâu thì vấn đề càng phức tạp hơn. Và bây giờ là thuật ngữ thứ 

hai mà chúng ta sẽ học hôm nay, đây không phải là một thuật ngữ Kinh 

Thánh. Thuật ngữ này là fractal – nghĩa là liên tục phóng đại một chi tiết của 

vật thể. Đây là một thuật ngữ hình học.  

 

Có ai ở đây là thần đồng toán học không? Được rồi, không ai trong quý vị 

sẵn sàng thừa nhận mình là một thiên tài toán học. Đây là một công thức 

hình học. Quý vị biết không, ở điểm này, khi sử dụng công thức hình học 

này, tôi đã vượt quá giới hạn mà một diễn giả nên vượt qua khi diễn thuyết 

bằng sự khôn ngoan về bất cứ đề tài nào. Nhưng tôi đã tìm thấy từ này – 

fractal.  

 

Hình ảnh ở đây là fractal. Đây là một công thức hình học đằng sau một hình 

ảnh, căn bản là nó sẽ xảy ra khi quý vị phóng to vào một hình ảnh. Khi 

phóng to vào một fratal, một hình ảnh, hễ cứ phóng to vào một phần hình 

ảnh thì phần đó lại trở nên phức tạp hơn. Rồi khi quý vị phóng to vào một 

phần khác, hình ảnh tại đó cũng trở nên phức tạp hơn. Càng phóng to thì 
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hình ảnh càng phức tạp. Tôi không hiểu được nguyên lý của điều này. Dầu 

vậy, đây là một sự minh họa cho những gì chúng ta thấy trong Sự Nhập Thể. 

Bởi vì tôi tin rằng Sự Nhập Thể là huyền nhiệm Giáng sinh, khi chúng ta 

càng đi sâu vào hình ảnh máng cỏ và nhận dạng của hài nhi này, thì càng 

nhìn thấy sự phức tạp và vẻ đẹp ẩn chứa trong đó.  

 

Vấn đề không phải là chúng ta có thể giải thích điều này hay không. Điều 

này không đi ngược lại lý luận. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng 

tạo nên lý luận. Đây không phải là một điều đi ngược lại lẽ thật, một điều mà 

chúng ta phải gạt bỏ tri thức qua một bên để chấp nhận, mà là lúc chúng ta 

nhìn thấy, với sự kinh ngạc và sửng sốt, sự thật rằng Chúa Giê-xu là một 

thân vị với hai bản tính, và đó là hình ảnh về sự khải thị bằng sự khiêm 

nhường. Khải thị bằng sự khiêm nhường, đó là điều tác giả của Phi-líp 2, 

Phao-lô, muốn chuyển đến chúng ta – rằng Chúa Giê-xu bày tỏ Đức Chúa 

Trời cách trọn vẹn.  

 

Ngài bày tỏ Đức Chúa Trời cách toàn hảo bằng cách mang lấy bản tính của 

một người đầy tớ - sự khiêm nhường. Những người nhận thư tại thành Phi-

lip không nghi ngờ gì rất quen thuộc với chế độ nô lệ, và quen thuộc với sự 

thật rằng người nô lệ chẳng có quyền gì cả. Một người nô lệ bị tước hết mọi 

quyền, mọi sự tự tôn, mọi điều có giá trị. Người nô lệ không có những điều 

đó. Và đó là hình ảnh Phao-lô sử dụng để mô tả Chúa Giê-xu.  

 

Ngài đã trở nên một nô lệ, một đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Đấng có mọi sự 

vinh hiển, mọi sự cao quý, mọi năng quyền trên thiên đàng, đã trở nên một 

con người và mang lấy bản tính của một người đầy tớ, làm đầy tớ cho tạo vật 

của Ngài. Mác 10:45 nói gì? Con Người đến chẳng phải để được hầu việc 
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nhưng – gì? Nhưng để hầu việc. Nào, đây là một lẽ thật đẹp vô hạn, rằng 

Chúa Giê-xu đã đến để hầu việc cho quý vị và tôi.  

 

Chúng ta nói về thể nào chúng ta hầu việc Đấng Christ nhưng vẻ đẹp của 

Phúc âm là Ngài đã đến để hầu việc chúng ta, Ngài đã đến để bày tỏ Đức 

Chúa Trời cho chúng ta. Sự khải thị bằng sự khiêm nhường. Chúng ta biết sự 

khải thì là cách Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài, bày tỏ bản tính của 

Ngài. Ngài bày tỏ chính Ngài. Chúng ta đều biết xuyên suốt Cựu Ước rằng 

có một vực thẳm vô tận, một sự phân cách không thể được nối liền giữa con 

người với Đức Chúa Trời.  

 

 

Vì cớ tội lỗi, chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, trọn 

vẹn. Và dù cho chúng ta có sống đạo đức đến đâu, có đạt được bao nhiêu tri 

thức, có thông minh đến cỡ nào, thì chúng ta cũng không thể làm gì để nối 

liền vực thẳm đó. Đâu là cách duy nhất để nối liền vực thẳm đó – cách duy 

nhất để Thần tánh hiệp nhất với nhân tánh? Và câu trả lời là Sự Nhập Thể.  

 

Câu trả lời là Đức Chúa Trời phải chủ động bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. 

Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đến được với Ngài. Đức Chúa Trời 

phải chủ động bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Và vẻ đẹp của Kinh Thánh là 

Ngài không chỉ bày tỏ cho chúng ta những lẽ thật về Ngài, mà Ngài bày tỏ 

chính mình Ngài. Ngài không chỉ nói cho chúng ta biết Ngài là ai; mà Ngài 

bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng như thế nào.  

 

Tôi nhớ tôi từng đối thoại với một cô gái ở một hội đồng kia mà tôi làm diễn 

giả. Cô gái này đang phải tranh chiến với một vài điều đang xảy ra trong 
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cuộc sống mình, và cô hỏi rất nhiều câu về Đức Chúa Trời. Cô hỏi đủ thứ 

câu hỏi – một số câu hỏi về mặt cảm xúc, và một số câu về tri thức. Làm sao 

mục sư biết Đức Chúa Trời thậm chí có tồn tại hay không? Làm sao mục sư 

biết Ngài đang ở đó? Những câu hỏi mà tôi đoán là nhiều người trong chúng 

ta cũng đã từng phải tranh chiến.  

 

Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi này, hỏi dồn dập đến nỗi tôi phải đứng dậy và 

vận dụng hết mọi năng lực lập luận về thần học lẫn tri thức của tôi để trả lời. 

Tôi trả lời rất hay, nói đủ điều – trích dẫn Kinh Thánh, nói với cô ấy điều 

này điều kia. Đây là cách chúng ta biết Đức Chúa Trời thật hiện hữu, tôi chỉ 

ra. Nhưng những điều đó không giúp ích cho cô ấy được nhiều. Đến một lúc 

kia trong cuộc đối thoại, cô ấy dường như phát cáu lên, tôi đoán, về những 

điều tôi vừa nói, rồi thở dài và nói: “Tôi chỉ ước gì điều này là thật, rằng 

Đức Chúa Trời sẽ xuống đây và bày tỏ chính Ngài cho tôi.”  

 

Câu nói đó thức tỉnh tôi, rằng tôi đã quá tập trung vào những lẽ thật thứ yếu, 

dù là đúng, và bỏ qua hình ảnh nền tảng cần cho cô gái này. Rồi tôi nhìn cô 

ấy và nói: “Đức Chúa Trời đã làm như vậy.” Cô ấy nói: “Thật sao?” Tôi đáp: 

“Vâng, đó chính là Chúa Giê-xu.” Đức Chúa Trời đã xuống thế gian. Chúng 

ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài như Giăng 1 có chép: “Chúng ta đã nhìn 

xem sự vinh hiển Ngài. 1 Giăng 1, chúng ta đã thấy Ngài, chúng ta đã chạm 

vào Ngài, chúng ta đã nghe Ngài bằng chính tai mình.  

 

Rồi tôi bắt đầu chia xẻ với cô ấy, tôi bắt đầu nhìn vào con người Đấng 

Christ, mắt cô ấy bắt đầu sáng lên. Cuối cùng cô ấy đã đặt đức tin nơi Đấng 

Christ, bởi vì cô ấy đã nhìn thấy sự khải thị của Đức Chúa Trời trong con 

người Ngài – đó chính là vẻ đẹp của Sự Nhập Thể.  
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Khi quý vị hỏi: “Đức Chúa Trời ở đâu? Sự vinh hiển Ngài ở đâu?” Hãy nhìn 

xem gương mặt của Đấng Christ. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn 

toàn là con người. Ngài đã nối liền vực thẳm giữa con người và Đức Chúa 

Trời. Và kết quả của việc Chúa Giê-xu tự bỏ mình đi là Ngài đã bày tỏ cả 

thần tánh và nhân tánh cho mọi tạo vật. Ngài đã bày tỏ cả Thần tánh và nhân 

tánh cho mọi tạo vật cách hoàn hảo.  

 

Có người nói: “Chúa Giê-xu không giống như chúng ta. Ngài không phải là 

người giống như chúng ta, bởi vì Ngài không hề phạm tội.” Lát nữa chúng ta 

sẽ xem xét điều này, nhưng đừng quên điều này – con người được tạo dựng 

không phải để phạm tội. Ngài đã bày tỏ cả nhân tánh và Thần tánh cách hoàn 

hảo. Đây là phép lạ kỳ diệu nhất trong cả Kinh Thánh và cả dòng lịch sử. 

Chính vì vậy tuần trước chúng ta đã nói rằng Sự Nhập Thể là cái bản lề để 

mọi điều khác xoay quanh.  

 

Đây là một lẽ thật to lớn, đáng kinh ngạc, nó còn vượt trỗi hơn cả sự phục 

sinh, sự sáng tạo thế giới. Nghĩ về việc con người được tạo dựng theo hình 

ảnh của Đức Chúa Trời cũng không đáng kinh ngạc bằng nghĩ về việc Đức 

Chúa Trời được làm nên theo hình ảnh con người. Thật là một lẽ thật to lớn, 

Đấng Tạo Hóa Tối Cao của vũ trụ lại tự bỏ mình đi và mang lấy bản tính của 

một người đầy tớ cho tạo vật của Ngài. Đó là lẽ thật thứ nhất.  

 

Lẽ thật thứ nhì: Ngài là toàn hảo. Ngài là toàn hảo, nhưng Ngài lại trả giá 

cho tội lỗi. Ngài là toàn hảo, không hề có tội, nhưng Ngài lại trả giá cho tội 

lỗi. Đây là điều khiến Chúa Giê-xu độc nhất. Bây giờ chúng ta không còn 

xoáy vào câu hỏi Chúa Giê-xu là ai – một thân vị với hai bản tính, mà bắt 
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đầu đặt câu hỏi tại sao? Tại sao, tại sao Đức Chúa Trời lại trở thành một con 

người? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm người lại quan trọng như vậy? Ngài 

vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn toàn là con người, hiệp nhất với 

nhau trong một thân thể. Tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Điều này 

quan trọng bởi ý nghĩa của nó đối với sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu lẽ thật 

này – Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là con người vừa hoàn toàn là Đức Chúa 

Trời, không phải là lẽ thật, thì chúng ta chẳng có lý do gì để nhóm nhau lại. 

Chúng ta không có sự cứu rỗi, không có Cơ đốc giáo, nếu không có Sự Nhập 

Thể. Bây giờ, tôi muốn quý vị thấy lý do của điều này ở hai cấp độ.  

 

Trước tiên, là con người, chỉ một mình Ngài mới có thể thế chỗ cho tội lỗi 

loài người. Là một con người, chỉ một mình Ngài mới có thể thế chỗ cho tội 

lỗi loài người. Nào, ở điểm này tôi muốn đưa quý vị quay lại cách đây một 

vài tuần. Hãy nhớ lại khi chúng ta xem xét sách Ru-tơ – chúng ta đã xem xét 

hình ảnh về người chuộc lại sản nghiệp – người trả giá để chuộc ai đó về lại 

trong gia đình hoặc để duy trì gia sản. Đó là hình ảnh trong Cựu Ước. Để 

được làm người chuộc lại sản nghiệp cần có ba yêu cầu. Một là người đó 

phải có quyết tâm chuộc lại sản nghiệp, hai là phải có nguồn lực để chuộc lại 

sản nghiệp, và ba là phải có quyền chuộc lại sản nghiệp, quyền này có được 

nhờ sự thân cận về huyết thống. Bối cảnh trong sách Ru-tơ là Bô-ô không 

thể chuộc lại sản nghiệp Ru-tơ được vì có người thân cận hơn ông.  

 

Và như vậy để có thể chuộc lại sản nghiệp, điều chúng ta thấy trong Cựu 

Ước là người chuộc lại sản nghiệp phải giống như người được chuộc lại sản 

nghiệp. Đó là hình ảnh chúng ta thấy ở đây. Tôi xin nói vắn tắt lại như thế 

này. Vì cớ tội lỗi, tất cả chúng ta trong căn phòng này đều đã phạm tội, tất cả 

chúng ta đều đã phạm tội và bị phân cách với Đức Chúa Trời, có một vực 
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thẳm giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Còn Đức Chúa Trời, bởi sự Thánh 

khiết, công bình của Ngài, mặc định nghịch lại tội lỗi – bản tính của Ngài 

mặc định nghịch lại tội lỗi, nghĩa là bản tính của Ngài cũng mặc định nghịch 

lại tội nhân.  

 

Và Đức Chúa Trời đổ cơn thạnh nộ của Ngài ra trên tội lỗi, đổ ra trên tội 

nhân. Làm sao có ai có thể chịu lấy cơn thạnh nộ đó thay thế cho chúng ta 

được? Nếu có thì người đó phải ra từ loài người thì mới có thể chịu thay cho 

tội lỗi loài người được. 

 

Như vậy chúng ta có lẽ thật thứ nhất này, là một con người, chỉ một mình 

Ngài có thể thế chỗ cho tội lỗi loài người bởi vì Ngài hoàn toàn là con người 

vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, chỉ một mình Ngài mới có thể thỏa mãn 

cơn thạnh nộ từ thiên thượng. Chỉ một mình Ngài mới có thể thỏa mãn cơn 

thạnh nộ từ thiên thượng.  

 

Nào, tôi muốn chúng ta đặt hai điều này lại với nhau. Chúng ta sẽ dùng cả 

Cựu Ước và Tân Ước để hình dung ra điều này. Hãy cùng bắt đầu bằng cách 

lật về phía tay phải một vài sách, đến 1 Ti-mô-thê 2. Lật về phía tay phải và 

quý vị sẽ đến 1 Ti-mô-thê 2. Quý vị sẽ thấy Phao-lô, cũng là tác giả của thư 

Phi-líp, đang nói chuyện với Ti-mô-thê, và ông có mô tả về Chúa Giê-xu ở 

đây. Ông mô tả Chúa Giê-xu trong bối cảnh Đức Chúa Trời mong muốn nối 

liền vực thẳm giữa Ngài và loài người, để đem con người đến với Ngài, vì 

cớ lòng yêu thương đối với tạo vật của Ngài. Hãy xem 1 Ti-mô-thê 2, lật về 

phía tay phải một vài sách, qua khỏi 2 Tê-sa-lô-ni-ca quý vị sẽ đến 1 Ti-mô-

thê. Trong đoạn 2 câu 3 chép như thế này: “Ấy là một sự lành và đẹp mắt 
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Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn,” Đức Chúa Trời muốn 

“cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” 

 

 

Bây giờ hãy lắng nghe câu 5: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một 

Đấng Trung bảo.” Quý vị có thể khoanh tròn từ này, đây là một từ khóa: “Vì 

chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa 

Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó 

chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng 

kỳ.” Nào, quý vị thấy thể nào ở đây Phao-lô nhấn mạnh nhân tánh của Đấng 

Christ, con người Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã quyết định với mong 

muốn đem mọi người trở lại với Ngài, và phải có một Đấng Trung bảo ở 

giữa Đức Chúa Trời và loài người để nối liền vực thẳm. Đấng Trung bảo 

chính là con người Giê-xu Christ.  

 

Nào, để làm một người trung bảo, hay một người trung gian, giống như khi 

chúng ta cần một người trung gian, hòa giải giữa hai phía. Để làm một người 

trung gian, để hòa giải hai phía, người trung gian đó phải quen thuộc với cả 

hai bên, đúng không nào? Phải có một sự qua lại, phải biết bên này, biết bên 

kia, và có khả năng nối liền khoảng cách giữa hai bên. Nếu họ chỉ biết câu 

chuyện từ một phía, thì không có cách nào có thể hòa giải được hai bên. Họ 

phải ở giữa – một người trung gian – mà vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời, 

vừa hoàn toàn là con người, Chúa Giê-xu trong Sự Nhập Thể có thể làm một 

người trung gian, một Đấng Trung bảo. Như vậy Ngài có thể thay thế cho 

loài người, con người Giê-xu Christ.  
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Mục sư có ý gì khi nói chỉ một mình Ngài có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ từ 

thiên thượng? Tôi muốn quý vị lật về phía tay phải, quý vị sẽ đến sách Hê-

bơ-rơ. Qua khỏi 1 Ti-mô-thê, 2 Ti-mô-thê, rồi Tít, Phi-lê-môn, và quý vị sẽ 

đến Hê-bơ-rơ 2. Nào, tôi muốn quý vị xem trong đoạn 2, nói về nhân tánh 

của Đấng Christ, vì sao Ngài đã trở nên giống như chúng ta, và cũng cho 

chúng ta hình ảnh về thể nào Ngài có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ từ thiên 

thượng.  

 

Hãy xem Hê-bơ-rơ 2:14, đây là những câu Kinh Thánh rất sâu sắc. Chúng ta 

có thể dành hàng tuần để học riêng những câu Kinh Thánh này. Bây giờ hãy 

lắng nghe trong đó chép gì, tác giả của sách Hê-bơ-rơ nói trong câu 14 đoạn 

2 như thế này: “Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức 

Chúa Jêsus cũng có phần vào đó.” Quý vị có thể khoanh tròn từ ‘có phần’. 

Đó cũng chính là từ ngữ chúng ta thấy trong Công vụ các sứ đồ phần nói về 

sự thông công, Koinonai, Ngài có phần. Ngài thông công với chúng ta. “Đức 

Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt 

kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, 

bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật không phải Ngài đến vùa 

giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham.” 

 

Bây giờ hãy lắng nghe câu 17: “Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh 

em mình.” Quý vị có thể khoanh tròn cụm từ “chịu làm giống.” Đây chính là 

cụm từ chúng ta thấy trong Phi-líp 2 phần nói về Chúa Giê-xu đã được làm 

nên giống như loài người. “Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong 

mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay 

thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.” 
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Như vậy ở đây nhấn mạnh nhân tánh của Ngài, Ngài giống như chúng ta, có 

thể làm Đấng Trung bảo giữa hai phía, để đền tội cho chúng dân. Bây giờ là 

thuật ngữ thứ ba, đây là một thuật ngữ thần học – một thuật ngữ thần học rất 

sâu sắc. Đó chính là từ đền tội trong câu vừa rồi, theo nghĩa đen nghĩa là làm 

nguôi đi – từ này phát âm nghe thật vui tai phải không nào? Chúng ta hãy 

cùng đọc với nhau: “Làm nguôi đi.” Được rồi, quý vị không cần phải tiếp 

tục lặp lại từ này trong tâm trí mình nhiều lần nữa đâu nhé. Quý vị chỉ cần 

viết ra và đọc lên là được rồi. Làm nguôi đi.  

 

Nghĩa đen của từ này là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mặc định nghịch 

lại tội lỗi. Ai có thể đền tội? Ai có thể chịu lấy cơn thạnh nộ đó thế cho 

chúng ta? Vấn đề nan giải nhất trong cả Kinh Thánh là Đức Chúa Trời với 

bản tính của Ngài mặc định nghịch lại tội lỗi bằng cơn thạnh nộ và sự công 

chính của Ngài. Vậy làm sao chúng ta là những người đã phạm tội có thể 

tránh khỏi cơn thạnh nộ đó? Điều Kinh Thánh cho chúng ta biết là chỉ một 

mình Ngài mới có thể đền tội cho chúng ta.  

 

Ý của mục sư khi nói cơn thạnh nộ từ thiên thượng là gì? Nào, hãy giữ tay ở 

phân đoạn Kinh Thánh hiện tại và quay trở lại với Cựu Ước. Quay lại Cựu 

Ước. Mở ra Ê-xê-chi-ên, từ Ê-sai, Giê-rê-mi, Ca thương, và rồi Ê-xê-chi-ên. 

Cứ tự nhiên sử dụng mục lục nếu quý vị thấy cần, nằm ngay trước Đa-ni-ên. 

Ê-xê-chi-ên 7, hãy xem trong Ê-xê-chi-ên 7 với tôi. Tôi muốn quý vị nhìn 

thấy một hình ảnh – hình ảnh này sẽ giúp chúng ta hiểu điều gì đang diễn ra 

trong Tân Ước với Sự Nhập Thể, và Chúa Giê-xu có thể thỏa mãn được cơn 

thạnh nộ từ thiên thượng.  
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Hãy xem Ê-xê-chi-ên 7, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 7, đây là khi Đức Chúa 

Trời đang phán với dân sự. Vì cớ tội lỗi, họ phải đứng trước sự đoán xét của 

Ngài. Đây là những lời Đức Chúa Trời phán qua Ê-xê-chi-ên dành cho dân 

sự. Đức Chúa Trời phán như thế này, hãy lắng nghe câu 7. Đây không phải 

là hình ảnh chúng ta thường hình dung về cách Đức Chúa Trời phán với dân 

sự, nhưng đó là điều Ngài đã phán trong Cựu Ước, hãy lắng nghe, câu 7, Ê-

xê-chi-ên 7: “Hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến; kỳ đã 

đến, ngày gần rồi, là ngày có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các 

núi. Nay ta hầu kíp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi, và làm cho trọn sự giận ta 

nghịch cùng ngươi; ta sẽ đoán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở, và khiến đổ 

lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta 

chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi, 

sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức 

Giê-hô-va, là Đấng đoán phạt.” 

 

Trong câu 8 chép: “Nay ta hầu kíp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi.” Rồi sau đó 

có chép: “Chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đoán phạt.” Ở đây chúng ta thấy 

một hình ảnh về Đức Chúa Trời với bản tính thánh khiết nghịch lại tội lỗi 

của loài người. Và điều chúng ta thấy trong Sự Nhập Thể, trong hình ảnh về 

sự làm nguôi đi, sự đền tội, là sự thật rằng không có một người nào trong 

chúng ta, không có một người nào trong cả dòng lịch sử có thể đứng trước 

Đức Chúa Trời và chịu lấy sức nặng cơn thạnh nộ của Ngài trên cả nhân 

loại. Tuy nhiên, nếu chính Đức Chúa Trời, trong thần tánh của Ngài, Đức 

Chúa Trời trong xác thịt, chịu lấy cơn thạnh nộ đó trên chính Ngài, thì chỉ 

một mình Ngài có thể thỏa mãn sự phán xét này. Và đó là hình ảnh chúng ta 

thấy được mở ra ở đây.  
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Đức Chúa Trời của cả Vũ trụ và Thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ, vì cớ 

Ngài là ai và nhân tánh cũng như Thần tánh của Ngài, Đức Chúa Trời của cả 

Vũ trụ có thể đồng thời, vừa giáng xuống cơn thạnh nộ, vừa chịu lấy cơn 

thạnh nộ công chính đó. Cả hai điều này lồng vào nhau. Đây không phải là 

một hình ảnh về sự hợp lý không thể lý giải. Đây là một hình ảnh về lòng 

thương xót không thể đo lường của Đức Chúa Trời khi Ngài lại trở thành 

một con người, Chúa Giê-xu, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn toàn 

là con người, đã chịu lấy cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trên chính Ngài 

để chúng ta không phải trải qua cơn thạnh nộ và sự công chính của Ngài. 

Ngài đã thế chỗ cho chúng ta. Ngài đã trở nên giống như chúng ta để có thể 

thay thế cho chúng ta. Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức 

Chúa Trời, cho nên Ngài có thể chịu lấy cơn thạnh nộ đó. Hình ảnh ở đây là 

Đấng toàn hảo trả giá cho tội lỗi của chúng ta, và Sự Nhập Thể là cốt lõi 

trong sự cứu rỗi của chúng ta.  

 

 

Nếu Chúa Giê-xu không hoàn toàn là con người và không hoàn toàn là Đức 

Chúa Trời, sự cứu rỗi là bất khả thi. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, 

điều này – hãy xem thể nào Sự Nhập Thể là một hình ảnh về Phúc âm, nhân 

tánh và Thần tánh hiệp nhất trong một con người. Nhân tánh và Thần tánh 

hiệp nhất trong hình ảnh thập tự giá. Và giờ đây nhân tánh và Thần tánh hiệp 

nhất với nhau trong tấm lòng của tất cả những con người đang ngồi đây, bởi 

vì giờ đây chúng ta đã có thể nối liền vực thẳm thông qua Đấng Christ. 

Chúng ta có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta liên hệ với Ngài. 

Chúng ta bước đi với Ngài, chúng ta tận hưởng Ngài, chúng ta biết Ngài vì 

cớ Đấng Christ và vì cớ Ngài là ai. Đó chính là lý do tại sao Sự Nhập Thể lại 

quan trọng như vậy.  
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Đó rõ ràng là lẽ thật đẹp đẽ hơn bất kỳ hình ảnh nào khác, hình ảnh về 

chuồng chiên máng cỏ, hay hình ảnh về các nhà thông thái và mấy gã chăn 

chiên mà chúng ta thường tập trung vào. Những điều thứ yếu đó có thể làm 

lu mờ hình ảnh này. Chúng ta phải nhìn thấy vẻ đẹp con người Đấng Christ 

trong dịp Giáng sinh, nếu muốn nắm lấy lẽ thật này. Quý vị đã nhìn thấy 

fractal chưa? Càng ngày hình ảnh này càng sâu sắc hơn. Chúng ta càng đi 

sâu hơn thì hình ảnh này càng đẹp hơn. Tôi đảm bảo với quý vị điều này, 

hình ảnh này trong đời sống cá nhân tôi hôm nay đẹp hơn hình ảnh đó của 

năm trước, hay hai, ba năm về trước. Càng biết về Đấng Christ, chúng ta 

càng nhìn thấy giá trị của Ngài, và sửng sốt trước vẻ đẹp của Ngài, và càng 

kinh ngạc trước sự vĩ đại của Ngài. Ngài là toàn hảo nhưng đã trả giá cho tội 

lỗi của chúng ta.  

 

Lẽ thật thứ ba về Chúa Giê-xu, kỳ quan tự nhiên là Ngài vượt trỗi hơn con 

dân Ngài, nhưng Ngài lại liên hệ thân mật với con dân Ngài. Thật là một 

điều tốt lành. Ngài vượt trỗi hơn con dân Ngài nhưng Ngài lại liên hệ thân 

mật với dân sự Ngài.  

 

Nếu quý vị lớn lên trong một gia đình Cơ đốc, được trưởng dưỡng trong hội 

thánh, và không có nhiều liên hệ với các tôn giáo khác trên thế giới, thì rất 

khó có thể nắm bắt lẽ thật khó tin này. Chính lẽ thật này khiến Cơ đốc giáo 

trở nên khác biệt. Khiến Chúa Giê-xu trở nên khác biệt. Các tôn giáo chính 

trên thế giới đều tôn thờ một vị thần, một thực thể cao cấp hơn trong vũ trụ 

này; và đều dựa trên một sự thật rằng thực thể đó phải hoàn toàn khác biệt, 

vượt trỗi hơn, cao cấp hơn chúng ta dưới thấp này.  
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Tôi nhớ trong lần đến Ấn Độ mà tôi có kể cho quý vị nghe tuần trước, tôi có 

nói chuyện với hai người Hồi Giáo. Khi nói về con người Đấng Christ, về sự 

yêu thương lớn lao ẩn chứa trong lẽ thật đó, và về những lẽ thật ảnh hưởng 

đến sự sống đời đời của con người, thì họ nói: “Chúng tôi không thể hiểu 

được tại sao các ông lại có thể tin là Đức Chúa Trời lại xuống sống giữa 

vòng chúng ta. Như vậy là hạ thấp bản tính của Ngài. Chúng tôi sẽ không hạ 

thấp bản tính của thánh A-la bằng cách hình dung ra Ngài ở giữa vòng chúng 

tôi, chứ chưa nói gì đến việc hình dung ra Ngài trên cây thập tự giá, hay hình 

dung Ngài là một hài nhi nằm khóc trong máng cỏ.” Chúng tôi sẽ không bao 

giờ hạ thấp hình ảnh của chúng tôi về Đức Chúa Trời bằng cách hạ Ngài 

xuống ngang bằng với đẳng cấp của chúng tôi.  

 

Vẻ đẹp của Kinh Thánh là sự vĩ đại của Ngài không chỉ nằm ở sự vượt trỗi 

của Ngài trên chúng ta, mà sự vĩ đại đó còn được thể hiện trong sự liên hệ 

thân mật của Ngài với chúng ta, trong chúng ta, làm một phần của đời sống 

chúng ta. Đó là Chúa Giê-xu và những gì khiến Ngài trở nên đặc biệt. Ngài 

đã được làm nên giống hình loài người. Ngài đã mang lấy thể xác con người, 

bản tính con người. Ngài đã trở nên giống như chúng ta. Khi Kinh Thánh 

chép Ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy hình đầy tớ, không có nghĩa là Chúa 

Giê-xu đã đánh đổi bản tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy trong câu 

6, để lấy bản tính của một người đầy tớ trong câu 7. Thay vào đó, như vậy 

nghĩa là Chúa Giê-xu đã thể hiện bản tính của Đức Chúa Trời bằng cách 

mang lấy bản tính của một người đầy tớ trong câu 7.  

 

Ngài đã bày tỏ Đức Chúa Trời bằng cách trở nên giống như chúng ta, ở giữa 

chúng ta, đi lại giữa vòng chúng ta, và dạy cho chúng ta cách sống bằng cách 

bày tỏ cách nhân tánh và Thần tánh với nhau cách hoàn hảo, Ngài vượt trỗi 
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hơn chúng ta. Vâng, Ngài là thánh. Ngài hoàn toàn khác biệt. Đồng thời 

Ngài cũng liên hệ thân mật với đời sống chúng ta.  

 

Mang lấy hình chúng ta. Hãy suy nghĩ về ý nghĩa của điều này. Trước hết 

điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu quen thuộc với mọi sự khó khăn cám dỗ 

của chúng ta. Chúa Giê-xu quen thuộc với mọi sự khó khăn cám dỗ của 

chúng ta. Tôi muốn quý vị cùng quay trở lại Hê-bơ-rơ 2. Chúng ta sẽ dành 

thêm một ít thời gian xem xét thêm một vài phân đoạn nữa trong Hê-bơ-rơ, 

và sẽ khám phá được rất nhiều điều nữa từ đây. Ngài quen thuộc với mọi sự 

khó khăn cám dỗ của chúng ta. 

 

Nào, lúc nãy chúng ta đã đề cập là Chúa Giê-xu không có tội. Chúa Giê-xu 

chưa bao giờ phạm tội. Kinh Thánh cho chúng ta biết hết lần này đến lần 

khác. Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội. Ngài hoàn toàn không có tội, 

hoàn toàn toàn hảo, hoàn toàn thánh khiết. Ngài vừa vượt trỗi vừa liên hệ 

thân mật với đời sống chúng ta. Ngài đã sống một cuộc đời vô tội giữa vòng 

chúng ta trên đất. Tôi muốn quý vị nhìn thấy ý nghĩa của điều này.  

 

Khi chúng ta nói Ngài quen thuộc với những sự khó khăn cám dỗ của chúng 

ta, hãy xem Hê-bơ-rơ 2:18. “Vì chính mình Ngài,” chính mình Chúa Giê-xu, 

hãy lắng nghe điều này: “Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám 

dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.” Hình ảnh này còn rõ nét hơn 

khi quý vị xem đoạn 4, hãy xem đoạn 4. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 14 và đi 

tiếp đến câu 15, 16. Hãy xem đoạn 4:14, chép rằng: “Ấy vậy, vì chúng ta có 

thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, 

Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.” Hãy lắng 

nghe điều này: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể 
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cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong 

mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững 

lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để 

giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” 

 

Quý vị có nắm bắt được điều đó không? Kinh Thánh chép: “Ngài đã chịu 

thử thách mọi bề cũng như chúng ta.” Người ta tranh luận liệu Chúa Giê-xu 

có phạm tội không? Chúng ta biết điều này, chúng ta biết xuyên suốt Kinh 

Thánh rằng Ngài đã bị cám dỗ. Ma-thi-ơ 4, Lu-ca 4, ngay khi khởi đầu chức 

vụ Ngài đã chịu cám dỗ trong đồng vắng bởi ma quỷ. Chúng ta biết Ngài đã 

bị cám dỗ rất dữ dội. Chúng ta biết Ngài đã bị cám dỗ vây quanh. Chúng ta 

biết trong đó có cả những sự cám dỗ đến từ những người gần gũi với Ngài. 

Phi-e-rơ nói: “Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra cho Thầy. Thầy sẽ không 

đi trên con đường khổ nạn này.” Chắc chắn Ngài cũng đã chịu cám dỗ tương 

tự khi chuẩn bị bước lên Thập tự giá trong vườn Ghết-sê-ma-nê. “Xin cho 

chén nầy lìa khỏi con.” Ngài phải chịu cám dỗ liên tục.  

 

 

Nào, bây giờ chúng ta sẽ quay lại một chút. Khi phải đấu tranh với nhiều sự 

cám dỗ khác nhau trong đời sống, khi phải đấu tranh với nhiều tội lỗi khác 

nhau, chúng ta thường nghĩ nơi tốt nhất để đi đến là đến với những người 

cũng đã từng phải đấu tranh với sự cám dỗ đó, từng đấu tranh với tội lỗi đó 

và đã sa vào tội lỗi đó. Chúng ta nghĩ họ biết cách giúp chúng ta. Và đó là 

một trong những lý do vì sao đôi khi chúng ta nghĩ: “Chúa Giê-xu đâu có 

biết những điều tôi đang phải trải qua khi tôi phải đối diện với cám dỗ này 

hết ngày này qua ngày khác. Làm sao Ngài biết được? Ngài chưa bao giờ 

phạm tội đó.” 
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Nhưng thật là một suy nghĩ sai lầm tại điểm đó khi chúng ta cho rằng phải sa 

vào tội lỗi thì mới trải nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Thật ra 

suy nghĩ hoàn toàn ngược lại mới là đúng. Chúa Giê-xu chưa bao giờ sa vào 

tội lỗi và do đó Ngài đã kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. 

Chúng ta phạm tội hết lần này đến lần khác và vẫn không hề kinh nghiệm 

được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ. Nhưng Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm 

được, Ngài đã kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ của sự cám dỗ.  

 

Đôi khi tôi nhớ đến hình ảnh này – quý vị còn nhớ truyền thuyết về 

Odysseus và hành trình trở về của ông từ cuộc chiến thành Troy không? Có 

thể có một số người nhớ và một số người không. Odysseus cùng với người 

của ông phải chèo thuyền quay về và họ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn 

dọc hành trình đó. Một trong số đó là khi họ đi ngang hòn đảo nơi các Mỹ 

nhân ngư sinh sống. Mỹ nhân ngư là những nàng tiên cá hát rất hay. Những 

người đi ngang qua thường bị giọng hát của họ lôi kéo làm cho tàu thuyền bị 

va vào đá và chìm. 

 

Odysseus biết điều đó nên ông ra lệnh cho tất cả thủy thủ phải nhét sáp vào 

lỗ tai để không nghe thấy giọng hát của các Mỹ nhân ngư. Nhưng về phần 

ông thì lại bảo họ cột ông vào cột buồm và dặn: “Hãy cột ta vào cột buồm, ta 

sẽ không nhét sáp vào lỗ tai, ta muốn nghe giọng hát đó.” Và ông nói: “Nếu 

ta có cố thoát ra, hãy cột ta chặt hơn nữa.”  

 

Mục đích của Odysseus là ông muốn kinh nghiệm được sức mạnh đầy đủ 

của sự cám dỗ đó, sự quyến rũ đó. Nhưng những người đi cùng với sáp nhét 

trong tai sẽ giúp cầm giữ ông. Đó là truyền thuyết về Odysseus.  
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Còn đây là hình ảnh về Chúa Giê-xu, là hình ảnh thật. Ngài không có ai giúp 

cầm giữ lại. Thật ra những người ở bên Ngài còn lôi kéo Ngài đi sai lạc nữa. 

Nhưng qua mọi điều đó, Chúa Giê-xu đã đối mặt với sức mạnh đầy đủ của 

những cám dỗ đó và vẫn cầm giữ được chính mình. Điều khiến Ngài bước 

lên thập tự giá không phải là áp lực từ đám đông. Điều khiến Ngài bước lên 

thập tự giá là sự vâng lời, sự vâng lời hoàn toàn đối với ý muốn của Đức 

Chúa Cha. Nếu có ai trong chúng ta phải đối mặt với sức mạnh đầy đủ của 

tội lỗi và sự cám dỗ trong tuần này, hãy đến với Ngài và biết rằng chúng ta 

có một thầy tế lễ thượng phẩm đã bị cám dỗ mọi bề, bị cám dỗ dữ dội hơn 

bất cứ ai trong chúng ta. Và tin tốt lành là dù cho cám dỗ của quý vị trong 

tuần này có dữ dội đến thế nào, thì chúng ta có một Đấng đã đắc thắng 

chúng, và Ngài ban năng quyền để chúng ta cũng đắc thắng những cám dỗ 

đó. Ngài ban năng quyền để chúng ta đắc thắng trong sự đấu tranh đó, chúng 

ta không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa bởi vì Ngài đã đắc thắng tội lỗi, Ngài đã 

đắc thắng sự chết, Ngài đã đắc thắng phần mộ. Giờ đây khi là Chủ của 

chúng ta, Ngài giúp chúng ta kinh nghiệm những điều Ngài đã làm được. 

Ngài giúp chúng ta đứng vững trước cám dỗ dù chúng có dữ dội đến mức 

nào. Nhân tánh của Đấng Christ là rất quan trọng cho cuộc sống chúng ta 

mỗi ngày.  

 

Ngài quen thuộc với những sự đấu tranh của chúng ta. Ngài có thể thông 

cảm với chúng ta trong những việc đó. Ngài đã chịu cám dỗ mọi bề, và vì 

vậy tội lỗi không còn có quyền trên chúng ta vì cớ Ngài.  

 

Thứ nhì, không chỉ quen thuộc với những sự đấu tranh của chúng ta, Ngài 

cũng quen thuộc với những nỗi buồn của chúng ta, quen thuộc với những nỗi 
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buồn của chúng ta. Quý vị có nhớ Ê-sai 53 không? Khi đặt hai phần Kinh 

Thánh này lại với nhau, Ê-sai 53 và Ê-xê-chi-ên 7, khi Đức Chúa Trời cho 

biết rồi cơn thạnh nộ của Ngài sẽ giáng xuống, Ngài phán: “Ta, Đức Chúa 

Trời, là Đấng đoán phạt.” Ê-sai 53 chép: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta 

mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi người chúng ta 

được lành bịnh.” Và Ê-sai cũng nói về thể nào “Ngài đã gánh sự buồn bực 

của chúng ta.” 

 

Chúng ta thậm chí nhìn thấy điều đó trong chức vụ của Ngài trong các sách 

Phúc âm. Quý vị hẳn còn nhớ Giăng 11 khi Ma-ri và Ma-thê mất đi anh 

mình là La-xa-rơ, rồi Chúa Giê-xu đến và họ chạy ra khóc với Ngài. Và 

Giăng 11:35, một câu Kinh Thánh mà chúng ta đã thuộc lòng từ khi còn 

thiếu nhi, nhưng lẽ thật ở đó thật đáng kinh ngạc, Chúa Giê-xu đã khóc với 

họ. Nước mắt của họ đã lay động nước mắt của Ngài. Ngài quen thuộc với 

những nỗi buồn của chúng ta. Ngài biết chúng ta cảm thấy như thế nào.  

 

Dù cho cuộc sống có đem đến điều gì, Ngài quen thuộc với những nỗi buồn 

chúng ta trải qua. Ngài quen thuộc với những sự đấu tranh và những nỗi 

buồn của chúng ta, và Ngài cũng quen thuộc với những nỗi khổ của chúng 

ta.  

 

Hãy cùng quay trở lại Hê-bơ-rơ 2 với tôi, tôi muốn quý vị nhìn thấy điều 

này. Hê-bơ-rơ thật là một hình ảnh tuyệt vời về Đấng Christ. Hãy xem Hê-

bơ-rơ 2:10. Hãy xem câu 10. Một lần nữa, ở đây nói về nhân tánh của Chúa 

Giê-xu, Hê-bơ-rơ 2 thật sự cho chúng ta một hình ảnh về nhân tánh của 

Đấng Christ. Hãy lắng nghe câu 10: “Thật, Đấng mà muôn vật hướng về 

Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến 
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Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ,” nhờ điều gì? “nhờ sự 

đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm. “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được 

nên thánh,” nói cách khác Đức Chúa Trời và loài người, chúng ta, được làm 

nên thánh, “đều bởi một Cha mà ra.” “Cho nên Ngài không thẹn mà gọi 

những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh 

em tôi; và ngợi khen Chúa ở giữa hội.” 

 

Nào, ngay đây trong câu 12 Ngài trích dẫn từ Cựu Ước. Có ai biết Ngài trích 

dẫn từ đâu không? Có ai biết địa chỉ không? Ngài trích dẫn từ đâu? Thi 

Thiên 22, được rồi, hãy chú ý đến dòng chú thích nhỏ bên dưới Kinh Thánh 

nhé. Học giả Kinh Thánh tức thời, vâng, Thi Thiên 22, tất nhiên rồi.    

 

Được rồi, quý vị chỉ cần nhớ địa chỉ là Thi Thiên 22, vì không có đủ thời 

gian nên chúng ta sẽ không mở phần Kinh Thánh này ra hôm nay. Đây là 

một Thi Thiên về Đấng Mê-si-a. Nó cho chúng ta hình ảnh về Đấng Christ 

và những điều được mở ra trong Tân Ước. Thi Thiên 22, chúng ta vừa thấy 

tác giả thư Hê-bơ-rơ nói về thể nào Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của 

chúng ta. Thi Thiên 22:1. Có ai biết ở đó chép gì không? Quý vị thấy phần 

chú thích nhỏ ở bên dưới rồi đấy. Ở đó chép: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức 

Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” Đây cũng chính là câu hỏi đã được 

hỏi trên Thập tự giá. Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Đã 

bao giờ quý vị hỏi Đức Chúa Trời tại sao chưa?  

 

Không nghi ngờ gì, đặc biệt là hai tuần vừa rồi trong gia đình đức tin của 

chúng ta, câu hỏi này đã được hỏi vô số lần. Tôi có viết một bài đăng trên 

trang web nói về những điều này, đặc biệt là về cái chết của em bé một tuổi. 

Đang khi phải trải qua những khó khăn, nếu quý vị muốn đọc bài đó, thì hãy 
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mở trang web lên. Khi đặt câu hỏi tại sao, chúng ta vật lộn bằng cả thể xác, 

cảm xúc, và tâm linh với câu hỏi đó. Và tôi muốn khích lệ quý vị rằng Chúa 

Giê-xu, vừa hoàn toàn là Đức Chúa Trời vừa hoàn toàn là con người, khi 

Ngài ở trên thập tự giá cũng đã hỏi “tại sao?” 

 

Ngài quen thuộc với những nỗi khổ của chúng ta. Ngài không được miễn 

dịch khỏi những điều đó. Ngài không được cất khỏi những điều đó. Chúng ta 

không có một Đức Chúa Trời ở rất xa và không hiểu thế nào là cuộc sống 

của một con người. Ngài quen thuộc với những tổn thương và những nỗi đau 

mà chúng ta trải qua.  

 

 

Thuật ngữ cuối cùng tôi muốn sử dụng để minh họa cho hình ảnh này là 

thông cảm cộng hưởng. Thông cảm cộng hưởng. Chúng ta đã có những thuật 

ngữ về thần học và hình học, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một thuật ngữ âm 

nhạc. Đây là lúc tôi đã đi quá xa khỏi giới hạn rồi, phải thừa nhận như vậy. 

Sách Làm Bạn Với Âm Nhạc của Oxford có nói về sự cộng hưởng như thế 

này. Nếu quý vị bước vào một căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ có hai cây 

đàn piano, rồi quý vị bước đến một cây đàn và đàn một nốt, chẳng hạn như 

nốt Đô giữa nhé. Quý vị đàn nốt Đô giữa, và cộng hưởng nghĩa là cây đàn 

piano còn lại cũng sẽ nhẹ nhàng vang lên cùng một nốt đó. Dù không có ai 

đàn nốt Đô giữa trên cây đàn còn lại, nốt đó vẫn vang lên. Sự rung động, tôi 

không hiểu rõ nguyên lý của nó, nhưng cùng một nốt trên cây đàn piano kia 

sẽ vang lên nếu nốt đó trên cây đàn piano này được đánh xuống.  

 

Hình ảnh ở đây là như vậy. Tôi xin nhắc nhớ quý vị điều đó dựa trên nhân 

tánh của Đấng Christ, Ngài sở hữu một nhạc cụ giống như chúng ta, hiện giờ 
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Ngài vẫn đang sở hữu nhạc cụ đó trên thiên đàng. Ngài hoàn toàn là một con 

người. Vì vậy khi nốt nhạc đau khổ được đàn lên trong cuộc đời quý vị hay 

cuộc đời tôi, ngợi khen Đức Chúa Trời, sẽ có một sự thông cảm cộng hưởng 

vang lên trên thiên đàng, Ngài cũng sẽ rung động cùng một nốt đó.  

 

Những nỗi khổ của chúng ta không hề xa lạ với Ngài. Chúng quen thuộc với 

Ngài. Ngài, Chúa Giê-xu, là sự thông cảm cộng hưởng của chúng ta. Khi 

cuộc đời đàn lên chúng ta ở nốt nào, Ngài cũng cảm nhận được sức nặng của 

nốt đó trong con người Ngài. Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng thật đáng 

kinh ngạc. Ngài quen thuộc với những sự đấu tranh, những nỗi buồn, và 

những nỗi khổ của chúng ta.  

 

Và bởi vì Ngài liên hệ thân mật với chúng ta, Kinh Thánh dạy rằng Ngài cầu 

thay cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sử dụng từ cầu thay. Chúng ta nói về sự 

cầu nguyện, sự cầu thay, đứng vào khoảng trống. Hãy xem Hê-bơ-rơ 7, phân 

đoạn cuối cùng trong hôm nay. Hãy xem Hê-bơ-rơ 7:23 nói gì, trong đó 

chép: “Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không giữ luôn được 

chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề 

đổi thay.” Điều này có nghĩa gì? “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ 

nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để,” để làm gì? “để 

cầu thay cho những kẻ ấy.” Quý vị nắm điều này không? Chúa Giê-xu đang 

sống hiện rày, Ngài sống luôn luôn. Ngài sống để cầu thay cho chúng ta.  

 

Khi chúng ta bước đi giữa cuộc đời, đấu tranh với những thử thách, nỗi đau, 

hay sự cám dỗ, hãy biết rằng giữa cuộc đấu tranh đó, giữa những nỗi khổ đó, 

giữa những nỗi buồn đó, có một Đấng đang ở trước mặt Cha cầu thay cho 

chúng ta ngay lúc đó, rằng Ngài sống để cầu thay cho chúng ta, rằng khi 
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chúng ta vấp ngã và phạm tội, chúng ta có một Đấng Cứu Thế đứng trước 

mặt Cha vì cớ chúng ta và phán: “Ta sẽ tẩy sạch con khỏi mọi sự không 

công bình. Con không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mình nữa.” Khi chúng 

ta nuối tiếc, khi chúng ta có những nỗi khổ, khi mọi thứ như rối tung hết lên, 

hãy nhớ chúng ta có một Đấng thần linh đang cầu thay cho chúng ta bằng lời 

thở than không nói ra được. Khi cả thế giới dường như đè nặng lên chúng ta, 

Rô-ma 8:33 và 34 chép: “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức 

Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức 

Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự 

bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” 

 

Chúa Giê-xu đang liên tục đứng trước mặt Đức Chúa Cha vì cớ chúng ta. 

Ngài sống để cầu thay cho con dân Ngài. Sự Nhập Thể, hoàn toàn là con 

người, hoàn toàn là Đức Chúa Trời, hiệp lại với nhau trong một người, trong 

một hài nhi nơi máng cỏ. Đó là hình ảnh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, đáng kinh 

ngạc nhất mà con người có thể mơ ước đến. Đấng tể trị trên tạo vật đã trở 

nên một người đầy tớ cho tạo vật, Đấng toàn hảo đã trả giá cho tội lỗi của 

quý vị và tôi. Và Đấng vượt trỗi trên mọi điều trong vũ trụ lại liên hệ thân 

mật với từng chi tiết trong cuộc sống chúng ta.  

 

Lời kết cho hôm nay là lẽ thật này; Sự Nhập Thể là kỳ quan tự nhiên tuyệt 

vời nhất. Nếu quý vị có thể hình dung ra được, hãy cho tôi biết. Và cho 

Arthur Pink biết. Kỳ quan tuyệt vời nhất, càng đi sâu vào chúng ta càng nhìn 

thấy những vẻ đẹp ẩn chứa trong đó được mở ra. Nhưng đây không chỉ là 

một lẽ thật khô khan trên sách vở, một lẽ thật về mặt tri thức. Chúa Giê-xu là 

Con Độc Nhất và Ngài đáng nhận sự thờ phượng cao quý nhất. Ngài là Con 

Độc Nhất và Ngài đáng nhận sự thờ phượng cao quý nhất. 



Sự Nhập Thể - Huyền Nhiệm Giáng Sinh 

 34 

 

Tôi thậm chí không thể nhớ hết tất cả những hoàn cảnh khác nhau vừa được 

trình bày bên trên, những tổn thương, những nỗi đau, những sự đấu tranh với 

tội lỗi, những sự cám dỗ chúng ta phải đối mặt, những điều đang diễn ra 

trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí có thể là những điều không có một ai 

khác biết đến. Tôi thậm chí không thể nhớ hết những điều đó, nhưng tôi biết 

một điều, Chúa Giê-xu vừa hoàn toàn là con người vừa hoàn toàn là Đức 

Chúa Trời, Ngài ở cùng chúng ta và đứng trước mặt Đức Chúa Cha vì cớ 

chúng ta, vì cớ quý vị.  

 

Tôi muốn mời gọi quý vị, là những người có hoàn cảnh như vừa nói, hãy 

đến gặp mặt đối mặt với Ngài cách cá nhân, ngắm xem vẻ đẹp và lòng 

thương xót của Ngài, và để Ngài nuôi dưỡng tấm lòng và linh hồn mình.  

 

Ngài có thể thông cảm với những sự yếu đuối của chúng ta. Ngài biết chúng 

ta là người như thế nào, đang trong hoàn cảnh nào. Tôi muốn mời gọi quý vị 

hãy dành một ít thì giờ với Ngài. Nếu quý vị chưa bao giờ tin rằng Ngài có 

thể nối liền vực thẳm giữa quý vị với Đức Chúa Trời, thì tôi thúc giục quý 

vị, mời gọi quý vị hãy tin cậy nơi Ngài, tin vào những điều chúng ta đã học 

hôm nay, tin nơi Ngài lần đầu tiên và biết rằng Ngài đang đứng sẵn sàng để 

tha thứ tội lỗi cho quý vị. Hãy biết rằng Ngài đang đứng sẵn sàng để ban cho 

quý vị hy vọng về sự sống đời đời. Ngài đã chinh phục sự chết. Ngài đã tiêu 

diệt nó. Hê-bơ-rơ 2 chép rằng không còn ai phải sợ sự chết nữa, vì cớ nhân 

tánh và những việc làm của Ngài. Tôi mời gọi quý vị hãy tin cậy nơi Ngài.  

  

 

 


