Sách LuCa

CHÚA GIÊXU LÀ….

2:1. “Lúc ấy Sêsa Augút tơ ra chiếu chỉ...”
3:1 “Năm thứ mười lăm đời Sê-sa Tiberơ, - Khi Bônsơ Philát làm qua
tổng đốc xứ Giuđê…”.

Sách Luca: Chúa Trở nên Con Người
Lu 19:10. Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.
Các loài cây có thể trò chuyện với nhau. Hai khoa học gia Golden Orient và
David Rose thuộc viện đại học Washington, bằng cách nghiên cứu các loại cây
rừng, thả trên các cành lá các cây nầy nhiều sâu bọ để xem phản ứng của
chúng, kết quả là các cây bị sau sản sinh ra các lại hóa chất đưa lên cành lá làm
cho các loại sâu không còn thích ăn lá nầy nữa ngoài ra các hóa chất ấy cũng
làm cho chất Protein trở nên khó tiêu, nên dù có ăn lá nhưng sau vẫn chết đói.
Một điều nữa là các cây ở xa vùng cây bị sâu bọ tấn công khoảng 30 đến 40 mét
cũng có những phản ứng tương tự, tức là cây đưa lên cành và lá các loại hóa
chất giống như các cây bị sâu bọ tấn công. Các nhà khoa học kết luận rằng cây
cối có thể giao thông với nhau, bằng cách thải ra không khí một loại mùi để
thông tin cho nhau, nhưng họ chưa xác định được đó là loại hóa chất gì.
Nhiều năm trước đây người ta cũng tin rằng các loài động vật có thể tiếp xúc với
nhau. Có loài nói chuyện với nhau bằng râu, loại khác nói chuyện với nhau bằng
đôi cánh, có loại bằng điệu nhảy múa, có loại bằng mùi từ chúng phát ra.

Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus.
Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm
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sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên
ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình,
cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.

- Cùng một loại mới có thể trao đỗi thông tin cho nhau.
- Chúa trở nên người để thông báo cho con người:
Biết về Đức Chúa Trời, về tình trạng hư mất và ban sự cứu rỗi.

Nhiều người tự nghĩ Chúa được sinh ra từ người nữ không thích
hợp, nên họ cố giải thích bằng cách giống như giả vờ có mang, đến
ngày sinh Chúa từ trời vào máng cỏ làm một em bé…v…v...
Dưới ngòi bút được Đức Thánh Linh, Luca ghi những chi tiết:

Vài nét về trước giả
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- Trước giả. Luca. Côl 4:14
Lu-ca là thầy thuốc rất yêu du..
- Chủ đề: Chúa Giê xu trở nên “Con người”. Trong Tân ước có
lần, riêng Luca có 25 lần lần. Con Đức Chúa Trời trở nên người.

Lu 2:5b,6,7…đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh
7
đẻ của Ma-ri đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con
mình,
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Lu 2:22
Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se,
Giô-sép và Ma-ri đem con trẻ lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho
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Chúa, lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bồ câu con, như luật pháp
Chúa đã truyền. (Trích dẫn bỏ qua chiên là một ngụ ý gia cảnh).
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IICôr 8:9 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.

2. Chúa ở trong lòng mẹ như một người. 1: 26- 66.

Có một sự so sánh việc mang thai theo thông lệ tự nhiên của bà
Êlisabét, và siêu nhiên của Mari. 1: 26- 38. bởi Đức Thánh Linh.
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Sự nhập thể bởi Đức Thánh Linh không theo công lệ tự nhiên như
mọi người.
3. Chúa sinh ra như một người. 2: 1- 21.
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Các yếu tố đan xen lưu ý khi học: Sự Thần cảm, dưới ngòi bút sử gia,
kèm theo khả năng là một bác sĩ, tạo nên sắc thái độc đáo của sách,
chọn một khía cạnh nào để nghiên cứu cũng có những bài học quí.
I. CHÚA THẬT SỰ TRỞ NÊN NGƯỜI

Lời giới thiệu Chúa Giêxu là Con người: đoạn 1 đến 4.
1. Chúa sinh ra trong lịch sử loài người. 1: 1- 25.

Nhằm giới thiệu cho đọc việc Đấng tạo hóa trở nên người là việc
vượt quá sức hiểu con người, Luca mở đầu sách lịch sử con người
dưới triều vua Hêrốt, lịch sử cứu chuộc có thầy tế lễ Xachari.
1:1-3.“dốc lòng chép sử..chứng kiến..xét kỳ từ đầu...đã học là chắc chắn”
1:5 “đến đời Hêrốt, vua nước Giuđê, có một thầy tế-lễ tên là Xachari…”

4. Chúa có thời thơ ấu như một người. 2:41- 52.

Vì chủ đề sách “Con người”, nên chỉ có Luca ghi lại thời thơ ấu.
Lu 2:41-52. Thời thơ ấu của Chúa Giêxu từ một con trẻ, cùng đi lên
Đền thờ được cha mẹ “trông coi” giống như các con trẻ khác, là
niềm vui cũng như nỗi lo cho cha mẹ. Đây chúng ta đang nói về
nhân tính của Chúa Giêxu, dưới cái nhìn của người đồng thời.
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Lu 2:51
Đoạn, Ngài theo về thành Na-xa-rét và chịu lụy cha mẹ. Mẹ
Ngài ghi các lời ấy vào lòng.
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Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng
được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

Sự phát triển nhân tính 3 phương diện: trí dục, thể dục và đức dục
mỗi lúc được “càng thêm” lên như một người.
5. Chúa chịu Báp têm như một người. 3: 21, 22.
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Lu 3:21,22
Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm,
Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm.

6. Ngài có gia phổ như một con người. 3: 23- 38.

Luca viết về Chúa Giêxu là Con người, nên truy nguyên đến
Ađam.
Lu 3:38
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Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam,
A-đam con Đức Chúa Trời.

7. Chúa chịu cám dỗ như một người. 4: 1- 12.
4:1-12. Vì sao Đức Chúa Trời cho phép satan cám

dỗ ?
Đức Chúa Trời cho phép maquỉ cám dỗ Chúa Giêxu, bày tỏ
Chúa là một con người thật sự vì có đủ 3 phương diện như một
người: Nhu cầu Thân xác c2 “Ngài đói – hãy khiến đá trở nên
bánh…”. Nhu cầu Linh hồn là được “thành công”c6“quyền phép và
sự vinh hiển của các nước”, và nhu cầu Tâm linh c8. “Hãy Thờ
phượng Đức Chúa Trời”.
Về phương diện nhân tính, Chúa Giêxu trở nên Con người, nhưng
Ngài là Đức Chúa Trời

Đang Luca giới thiệu Chúa trở nên Con người, thì cũng đống thời
bày tỏ các khía cạnh Ngài là Đức Chúa Trời:
loài người là một Con người, nhưng
Ngài thay đỗi dòng Lịch sử. Từ trước các dân tộc trên thế giới
dùng niên lịch của vua, nhưng khi Chúa Giêxu bước vào lịch sử
Ngài thiết lập một niên lịch mới sau Chúa Giáng sanh, và có ảnh
hưởng trên toàn thể nhân loại, dù sau đó Chúa Giêxu chịu chết,
sống lại về trời, mãi cho đến ngày nay nhân loại vẫn đang sử dụng.
2011 năm sau Chúa Giáng sinh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể
ảnh hưởng trên toàn thể nhân loại như vậy.
2. Chúa Giêxu trong lòng mẹ như một người, nhưng Ngài là Đức
Chúa Trời, khi Mari đến thăm bà Êlisabét, bà nói Lu 1:43 43 Nhân
1. Chúa Giêxu bước vào lịch sử
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đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? Bởi vì tai ta
mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng.

Không có một con người nào trong lòng mẹ lại có ảnh hưởng trên
một người khác như Chúa Giêxu. Ngài là Đức Chúa Trời.
nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, vì
có thiên binh cùng thiên sứ ca hát, có các mục đồng đến thờ lạy, có
vì sao báo tin các nhà thông thái tận phương trời đông tìm đến thờ
phượng. Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời nên nhận sự thờ phuợng
của con người.
3. Chúa sinh ra như một người,

như con người, nhưng Ngài là Đức
Chúa Trời, nên lúc 12 tuổi Ngài ngồi đối đáp vừa nghe vừa hỏi với
các thầy thông giáo, làm họ kinh ngạc.

4. Chúa Giêxu có thời thơ ấu

như một người, nhưng Ngài là Đức
Chúa Trời vì Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như hình bò
câu, cửa trời mở ra có tiếng từ trời phán Mac 1:11 11 Lại có tiếng từ
5. Chúa Giêxu chịu Báp têm

trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường.
6. Chúa Giêxu có gia phổ như một người, để
của con người. c38 “A đam con Đức Chúa Trời”

bày tỏ sự cao trọng

như một người, nhưng Ngài là Đức
Chúa Trời chiến thắng sự cám dỗ. Lịch sử nhân loại chưa tùng có
ai có thể đắc thắng sự cám dỗ. Ngài thật là Đức Chúa Trời.
7. Chúa Giêxu chịu cám dỗ

Làm người có lúc người ta ước làm cánh chim bay. Ai đó đã viết bài hát
“Xin Người thương con” có câu: Thà làm thân cỏ cây, đóa hoa rừng ngã
nghiêng trước gió. Kiếp chim xanh cánh tung trời mây, Nơi miền xa tấp,
sóng xô ngoài khơi. Vì đời muôn cỏ cây, không bao giờ làm ai oán than.
Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giăy lỗi lầm, con phụ lòng Người thương”

Đức Chúa Trời tạo dựng con người thật cao quí, đến độ Đấng Tạo
hoá lại có thể ở trong thân thể con người, ở trong dòng dõi nhân
loại. Hãy trân quí và hãy nhớ đã có lần Chúa đã trở thành người
như ta.

