MÁNG CỎ HAY CỨU CHÚA
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Giăng 1:14-18. Cg. Gi 1:14
Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài,
thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.

Câu chuyện: Mẹ nhìn nôi, cha nhìn con.

Bạn đang nhìn máng cỏ hay nhìn Chúa Giêxu?
- Giăng kêu gọi. c14 “Ngôi Lời trở nên xác thịt…chúng ta đã ngắm xem
vinh hiển Ngài”. Ngắm xem Chúa Giêxu trong KT ít nhất 3 lần: Ngắm xem Chúa Giêxu để thấy sự vinh hiển Ngài. Gi 1:14

- Nhìn xem Chúa Giêxu để giống như Ngài. IICôr 3:18. nhìn xem vinh hiển
Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài.
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- Nhìn xem Chúa Giêxu để vượt qua thử thách. Hêb 12:2 nhìn xem Đức
Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, ..

Trung tâm của Lễ Giáng sinh là “Con trẻ đặt nằm trong máng cỏ”, vì
vậy muốn nhìn thấy Chúa Giêxu cần biết phân biệt đâu là “máng cỏ”
đâu là “Cứu Chúa”. Cả hai đều nầy rất cần có, nhưng phải biết đặt
đúng vị trí: “Không có máng cỏ thì không nhận ra Chúa Giêxu” nhưng
chú ý đến máng cỏ sẽ không nhìn thấy được Ngài.
Bài nầy giúp chúng ta nhận ra đâu là “Máng cỏ” đâu là “Cứu Chúa”.
- Mỗi sách tùy theo Chủ đề có cách viết về Chúa Giáng sinh khác
nhau: Mathiơ: Sự ra đời của một vị vua, nên có các nhà thông tháo
đông phương. Mác: Chúa đầy tớ, không có gia phổ - không có câu
chuyện sinh ra. Luca: Chúa trở nên người, viết về Mari, có các mục
đồng. Giăng: Chúa Giêxu Con Đức Chúa Trời, viết thế nào?
Giăng 1:14-18 Câu chuyện Chúa Giáng sinh do Giăng ký thuật.

Sứ đồ Giăng ghi sự Chúa Giáng sinh trong một cái nhìn khác. Máng
cỏ được dùng như một biểu tượng của những gì đơn sơ thậm chí là
tầm thường được Chúa dùng để đem người khác đến gặp Chúa. Với
ý tưởng đó thì máng cỏ Chúa Giáng sinh không chỉ là máng cỏ trong
chuồng chiên, mà có nhiều hình thức máng cỏ khác được Chúa dùng
để bày ra ân điển và quyền năng, có có ít nhất 4 máng cỏ được đề cập
đến trong mấy câu Kinh thánh nầy:
Ngày nay cũng có nhiều thứ có thể ngăn cản ánh nhìn thuộc linh. Sứ
đồ Giăng đưa ra 5 nguyên tắc để qua đó nhìn thấy Chúa Giêxu. Mỗi
một câu có một ý tương phản với nhau, cần mặt trái để nhìn thấy mặt
phải.
Máng cỏ là “xác thịt” của Ngài.
1. Ngắm xem vượt qua “xác thịt” để thấy “vinh hiển”. c14.
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Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài,

[†]

thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
Tất cả những gì mô tả Ngôi lời đã ở trong xác thịt. Khó tưởng

được. Vì
vậy nêu chỉ nhìn vào “xác thịt” Chúa Giêxu, tức là gia cảnh, thân thế,
thân thể, không thể nhìn nhận Ngài là Cứu Chúa.
Tiên tri Êsai mô tả hình dung của Chúa. Ês 53:2 2 Người đã lớn lên
trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có
hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt
đẹp cho chúng ta ưa thích được.

Đối với người Hy lạp thì họ quan niệm rằng “thân xác là nhà ngục
của linh hồn, là mồ mả tâm linh bị giam giữ”.
Nhiều người thời đó đã không thể tin, sự thật về Ngôi Lời trở nên
người, nên người ta tìm cách giải nghĩa sao cho có thể chấp nhận
được. Đó là Hiện hình thuyết. Từ ngữ Dokein là từ ngữ Hylạp có nghĩa
như giả bộ, bóng ma, giống như, số người nầy chủ trương sự hiện
hình như một bóng ma chứ không thực hữu. Vì đó mà trong các thư
của Giăng luôn nhấn mạnh về một sự thật Chúa đã ở trong xác thịt.
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IIGi 1:7 Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức
Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch
lại Đấng Christ.

Nếu cho rằng Chúa Giêxu chỉ là sự gần giống như, tưởng như người
mà kỳ thật không phải, thì có một sự lừa dối ở đây. Sự trở nên con
người trong thân xác như con người mới có thể chịu đoán phạt tội lỗi
thay cho chúng ta.
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Rôm 8:3
Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật
pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai
chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán
phạt tội lỗi trong xác thịt,
Hội thánh là thân thể Chúa. Nhìn sự vinh hiển Chúa qua Hội thánh hay

chỉ nhìn những con người trong Hội thánh để chỉ thấy máng cỏ? Bãi
cát vào buổi trưa nhìn lấp lánh một màu trắng xóa c ókhi hoa mắt,
nhưng nhặt từng hạt cát sẽ không nhận ra ánh sáng chổ nào. Nhìn
thấy vinh hiển Chúa trong Hội thánh cũng như vậy.
Máng cỏ là “sứ giả” rao sứ điệp của Chúa.
2. Ngắm xem vượt qua “sứ giả” để thấy “Đấng đến”. c14b,15.
15
Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng:
Ấy là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta,
vì Ngài vốn trước ta.
- “sứ giả” Trong Lễ Giáng sinh Máng cỏ được dùng làm biểu

cho tấm lòng đơn sơ được Chúa dùng. Giăng tự nói về mình.
c28. Tiếng kêu. 27. Không đáng mở dây giày Ngài.

Trong Tân ước tên ông được nhắc ít nhất 89 lần.
- Chúa Giêxu nói về Giăng.

tượng
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Mat 11:11 “ Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn
bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít,” nhưng đồng
thời Ngài cũng nói. c7 “Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có
phải xem cây sậy bị gió rung chăng?”.
3
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ICôr 2:3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.
Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự
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khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; hầu cho anh
em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền
phép Đức Chúa Trời.
Có cơ hội đi thăm Thư viện Mục sư Billy Graham, Được dự Chiến dịch từ
giả của MS Billy Graham tại New York năm 2004, hằng tram ngàn
người…Lời kết luận hầu như lúc nào ở đâu cũng được lập lại câu nầy: “Quí
vị không đến với Billy Graham, quí vị đang đến với Đức Chúa Trời…”
Người được Chúa dùng, chỉ là máng cỏ qua đó người khác nhìn thấy Chúa.
Máng cỏ là “chúng ta” nhận ơn càng thêm của Chúa.
3. Ngắm xem vượt qua “chúng ta” để được “ơn càng thêm ơn”.c16
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Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được,
và ơn càng thêm ơn.

Đời sống của người tín đồ như máng cỏ, để qua đó Chúa bày tỏ ân
điển và quyền năng của Ngài.
(BHĐ) Từ nguồn sung mãn của Ngài, lưu xuất trong chúng ta từ ân phúc
nầy đến ân phúc khác. Đừng để sự hạn chế con người làm cho chúng ta
nghi ngờ sự tiếp nhận ân điển cùng ân tứ của Chúa.
- “ơn càng thêm ơn”.
Sự khác biệt tuổi tác, hoàn cảnh sống mỗi người trong mỗi giai đoạn
nhận những ân điển khác nhau. Hội thánh nầy cần ơn nầy, Hội thánh
kia trong một hoàn cảnh khác nhận ơn điển khác. Người nầy nhận
được ơn để chỉ gánh trách nhiệm cho mình, kẻ kia nhận ơn điển khác
để gánh cho kẻ khác. Nói cách khác bạn muốn người khác nhận ơn
điển như bạn, người đó khó có thể sống trong hoàn cảnh và trách
nhiệm của họ. Đức Thánh Linh khôn ngoan ban các ơn trong thì giờ
có cần dùng. Hêb 4:16 16 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.

Suốt đời chúng ta cần nhận ơn một cách mới mẻ để sống trong hoàn
cảnh mới con người mới. Đó là lý do người theo Chúa phải cứ sống
trong sự hiện diện liên tục của Ngài.
Chúa Giêxu ở trong một thân thể con người để đem đến cho chúng ta
là những con người hy vọng là Ngài cũng có thể ở trong con người
chúng ta, làm đầy dẫy chúng ta ơn và lẽ thật của Chúa.
Máng cỏ là “Luật pháp” để qua đó nhìn thấy Chúa Giêxu.
4. Ngắm xem vượt qua “Luật pháp” để thấy “Lẽ thật”. c17.
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Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se,

còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.

- “Luật pháp” chỉ về các lễ nghi thời cựu ước. Thầy tế lễ, thầy thông
giáo chỉ chú ý luật pháp nên không nhìn thấy Chúa Giêxu.
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Ga 3:24,25
Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến
Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.
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Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa.
Phaolô trong thư IICo 3:14,15 14 Nhưng lòng họ đã cứng cỏi; vì đến ngày
nay, khi họ đọc Cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy
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là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi
lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ.

Luật pháp là máng cỏ để qua đó nhìn thấy Chúa và ân điển Ngài.
- “ơn và Lẽ thật”.
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Ro 5:20
Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi
nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa,
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Gi 14:6
Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự
sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Kết luận:
Ngắm xem “Con Một” để biết “Đức Chúa Cha”.c18
18
Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời;
chỉ Con một ở trong lòng Cha,
là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết.
- “Con Một” .Chúa Giêxu là hình ảnh Đức Chúa Trời không thấy được.
- “Đức Chúa Cha”. Giăng muốn đọc giả nhìn xem vinh hiển Chúa

Giêxu, chính là Đức Chúa Trời.
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Gi 14:9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã
lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao
ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi?
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He 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng
của bổn thể Ngài,
Có người hỏi chân lý là gì?
Nhà Truyền đạo đáp: Ấy là khi Chúa chỉ ngón tay của Ngài ra.
Sẽ có nhiều cách mà người ta sẽ làm với ngón tay Ngài cách khác nhau.
Con trẻ sẽ cho ngón tay ấy vào một và nút ngon lành, đến phát ghiền.
Mt học sinh sẽ dùng ngón tay để cầm viết.
Nhà văn sẽ trau chuốt đ thành mt tác phm văn chng.
Người khác nữa, sẽ nhìn hướng Ngài chỉ để đi tới, và đi tới cho đến khi
gặp Ngài.
Trong 3 người đó con tưởng ai là người nhận ra chân lý? Chân lý không phải là học
cho thuộc lòng rồi đọc đi đọc lại, như cho ngón tay vào miệng. Cũng không phải trao
chuốt, làm cho nó trở nên thật đẹp, có những con người một đạo, nhưng không bao
giờ đi xa ngón tay ấy. Nhiều người dùng ngón tay ấy để gãy cho đã ngứa, kẻ khác
dùng để ngắc nhéo tự trách bản thân.
- Nhưng chân lý chính là cái đích mà ngón tay Ngài chỉ tới.
Chúa phán:”Các ngươi dò xem KT vì tưởng bởi đó mà được sự sống đời đời. Ấy,
KT chép về ta vậy”.

Tất cả chỉ là “máng cỏ” để qua đó nhìn thấy “Cứu Chúa”.

