CUỘC GẶP GỞ SỨ MỆNH
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Luca 1: 39- 48. Cg.43
Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?

+ 1:39-54. Cuộc gặp gở của Mari và bà Êlisabét.
Có thể nói đây là cuộc gặp gở của 2 người phụ nữ vĩ đại nhất của
thời Tân ước. - Ê-li-sa-bét, (Đức Giêhôva là lời thề của tôi) mẹ của vị
tiên tri cuối cùng, là sứ giả người dọn đường cho Chúa Cứu thế, và Ma-ri (Miriam. Nghĩa là “Người yêu thương”) mẹ phần xác Chúa Cứu
Thế Giêxu. Cuộc gặp gở của Mari và bà Êlisabét.

“Cuộc gặp gở Sứ mệnh” vì:
- Mari và bà Êlisabét cần được Đức Thánh Linh ấn chứng cho sứ
điệp đã nhận trước. Một nguyên tắc xác nhận sứ mệnh đã nhận.
- Tương tác đến chức vụ Giăng Báp tít người sứ giả dọn đường.
Có bao giờ bạn nghĩ: Chúng ta có mặt tại đây là trong sứ mệnh của
Chúa không?. Chắc là chưa nghĩ đến. Nhưng thật sự như thế, mỗi
khi đến trong sự hiện diện của Chúa, sẽ có sứ mệnh Chúa cho chúng
ta một ngày hay một đời về sau.
+ Lý do gọi đây là:

Những chữ trọng tâm: - Đi - Chào - Cất tiếng - Ngợi khen.
I. ĐI THEO TIẾNG CHÚA.
36
- Lưu ý Lời Chúa. c36. Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai
một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang
được sáu tháng rồi. Mari ghi nhớ từng lời sứ điệp của Chúa, cẩn thận

làm theo từng chi tiết dẫn đến cuộc gặp gở đặt biệt nầy.
- Làm theo mau mắn. c39.
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Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một
thành về xứ Giu-đa,
Đức tính của Mari: khi chưa hiểu thì hỏi, khi đã hiểu thì mau mắn.
Luca 2:46-51. Khi Chúa Giêxu phán: Cha mẹ kiếm tôi là cho. Há chẳng
biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói
chi hết….Mẹ Ngài ghi nhớ các lời ấy vào lòng.

Người mẹ nào có thể chịu được khi con mình nói Cha mẹ há chẳng
hiểu…”. Mari đã “im lặng và ghi nhớ” chấp nhận điều khó hiểu đôi
khi cứu con người khỏi những vi phạm đáng tiếc xảy ra.
Giăng 2. Khi chưa biết ý Chúa thì bà hỏi, khi đã biết bà vâng “Người
biểu chi hãy vâng theo cả”. Thần tính Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời,
nhưng nhân tính Ngài là con Mari. Đức tính Mari là đức tính được
chọn để làm nhânt tính Chúa Giêxu.

II. CHÀO TRONG SỨ MẠNG.
Lời Chúa không là thuật chuyện, mà ẩn chứa sứ điệp bên trong.
1. c40. “vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét”.
Chúa hướng dẫn Mari một cách kỳ diệu, để làm ứng nghiệm lời thiên
sứ báo trước về việc: Lu 1:15 sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi
còn trong lòng mẹ.
Vâng theo lời Chúa lúc nào cũng có việc kỳ diệu xảy ra.
Kinh thánh không ghi Mari chào như thế nào. Một lời chào bình
thường rất ngắn, nhưng con nhỏ trong lòng bà Êlisabét liền nhảy
nhót. Cho thấy sự hiện diện của một người có Chúa Giêxu bên trong
quan trọng hơn hàng ngàn lời nói. Người được Chúa sai cần sống
trong sự hiện diện và bước ra trong sự hiện diện của Chúa.
được đầy Đức Thánh Linh. Tỏ ra những lẽ thật:
a. Chúa Giêxu hiện hữu trong lòng Mari. Đúng như lời thiên sứ
phán: Lu 1:31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là
Jêsus.
b. Ngài là Đức Chúa Trời không thay đỗi. Thân thể của Chúa tăng
trưởng bình thường, nhưng sự hiện diện Thần tính không thay đỗi.
Chúa Giêxu trong Mari và bà Êlisabét đầy Đức Thánh Linh.
c. Một kinh nghiệm gặp gở định mệnh. Kinh nghiệm đầy Đức
Thánh Linh là dấu chứng cho bà Elisabét về Chúa Giêxu trong lòng
Mari thật là Chúa Cứu Thế. Chắc chắn về sau bà Êlisabét sẽ nói với
con mình là Giăng Báp tít về sự gặp gở nầy, khi lớn lên Giăng được
kêu gọi để trở nên người dọn đường cho Chúa Giêxu.
Nhiều người đã không biết nếu mình biết Chúa thêm một chút nữa
đời con mình sẽ được phước. Có người đã nói trong lầm lỡ của
mình: “Ước gì tôi biết Chúa sớm một chút, thì con tôi đâu có như thế
nầy!”. Và cũng có bao cuộc đời con được phước nhờ cha mẹ biết
Chúa.
2. Êlisabét

III. CẤT TIẾNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH.
Các nhà giải nghĩa Kinh thánh cho rằng lời nói bà Êlisabét, trong sự
đầy dẫy Đức Thánh Linh để lại nhiều sứ điệp quan trọng:
1. Sứ điệp cho Mari.
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bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà,

+ “ngươi có phước”, hay là người được phước, bà nhận phước từ nơi
Chúa. Giống như c28 Thiên sứ chào: “Hỡi người được ơn”.
+ “trong đám đờn bà”.

Vị trí của Mari được xác định: trong đám đàn bà nghĩa là Mari
như bao nhiêu người phụ nữ khác, khác nhau ở mức độ nhận phước
của Chúa. Ngoài ra cách Luca dùng từ “trong đám” là cách dùng
thông dụng trong Tân ước, chỉ về sự giao tiếp - làm bạn - có sự liên
hệ. Ngoài mối liên hệ bà con (c39,40) Mari đã ở trong nhóm phụ nữ
yêu mến Chúa có sự liên hệ mật thiết với nhau.

+ “Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy”.
Câu nầy có nghĩa là: Tôi là ai mà được vinh hạnh nầy. Vì sao bà cho
là một vinh dự? Một thiếu nữ đến thăm bà Êlisabét (cao tuổi - vai
vế) bà đang nói về ơn Chúa dùng.
Đức tính người được Chúa dùng là sự khiêm hạ. Bà Êlisabét. 25 Ấy là
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ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, Mari. Ma-ri thưa rằng:
Tôi đây là tôi tớ Chúa;

Có một vài điều áp dụng:

Khi được hỏi: “Ban của bạn có hoạt động không?” Vì ban không
có giờ nhóm, nên có người trả lời: “không”. Đúng hay sai? Hội
thánh là mối liên hệ chứ không chỉ là trong sự thờ phượng, một thân
thể sống chứ không phải một sinh hoạt tôn giáo. Bạn hướng về Chúa
là Thờ phượng, nhưng hướng về nhau là gì?.
Xem Hội thánh đầu tiên (Công vụ 2:42-47) là sinh hoạt 2 chiều.
- Sinh hoạt có 2 chiều với Chúa và với nhau cách song hành.
Côngvụ 9:36-43. Cũng Luca viết “trong đám môn đồ, có một người
tên là Tabitha”. Câu nầy được hiểu: “những người tin Chúa liên hệ
với nhau thành một nhóm người, trong nhóm người đó có một người
đàn bà tên là Tabitha ở trong một nhóm (group) chuyên tâm giùm
giúp những người phụ nữ khác thiếu thốn” ( theo c39).
Sự sống lại của Tabitha là kết quả của sự liên hệ với nhau ngoài sự
Thờ phượng. Do lòng yêu mến bà bởi những việc đã làm, mà “đám
môn đồ” đi tìm Phierơ đến cho bằng được, và phép lạ đã sảy ra.
Một nhóm phụ nữ trong một nhóm môn đồ có công tác cao quí. Noi
gương ngày nay cũng có nhiều nhóm người lấy tên “Ta-bi-tha” đặt
cho công tác cứu giúp của tổ chức mình.
“Sự liên hệ niềm tin với nhau trong sinh hoạt thường ngày”.
- Là con cái Chúa, ngoài thì giờ gặp nhau trong sự thờ phượng Chúa,
chúng ta còn có lần nào khác liên lạc với trong mối thông công giữa
những người trong Chúa với nhau không?
Một thống kê cho hay: những người có niềm tin, nhất là Cơ đốc giáo,
sẽ sống thọ hơn 46% người không có niềm tin. Mức độ stress của
người về hưu cũng ít hơn đáng kể.
2. Sứ điệp cho Êlisabét.
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Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?
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Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.

Biết đúng vị trí sẽ dẫn đến biết và làm đúng việc, đương nhiên kết
quả là được sự chúc phước của Chúa.
+ “mẹ Chúa ta đến thăm ta”.
- Lời nói xưng nhận đức tin. c43.

Có thể nói đây là lời xưng nhận về
Chúa Giêxu là Đấng ban sự Cứu rỗi sớm nhất. Thai nhi trong lòng
Mari là Cứu Chúa của bà. Lu 2:47. Đến phiên Mari xưng nhận.
Quả là một đức tin rất lớn, khi Ngài chưa có một sự tỏ ra là Đấng
Cứu Thế bằng lời giảng dạy, hay quyền phép trong viêc làm. Đức tin
đúng như định nghĩa đức tin:
1

Hêb 11:1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình
đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.
- Lời nói của sự xác định. Lưu ý: Mari chỉ chào, chưa nói gì về việc

thiên sứ báo tin Êlisabét “bèn cất tiếng”. (giống như Chúa cho
Nêbucát nết sa thấy chiên bao rồi quên, Chúa cho Đaniên thuật lại
và giải nghĩa.. Đa 2:5). Qua Đức Thánh Linh bà Êlisabét xác định
cho Mari, về sứ điệp thiên sứ là chắc chắn. Vì tâm trạng Ma-ri chưa
từng có ai trong lịch sử xảy ra như vậy. Êlisabét có lời nói trong Đức
Thánh Linh rất cần cho Mari được nghe trong giai đoạn nầy. Nhờ
Đức Thánh Linh mà nói là đều cần thiết hơn hết.
IV. NGỢI KHEN CHO ĐỨC CHÚA TRỜI.
a. Lời nói của người được phước. có nhiều chữ phước:
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bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà,
thai trong lòng ngươi cũng được phước.
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Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!
b. Người nghe nức lòng ngợi khen.
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Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,

Bài ngợi khen Chúa của Mari sẽ học trong dịp khác.
“Gặp gở trong sứ mệnh” sẽ có kết quả không thể đo lường được.
Câu chuyện từ Kimbon đến Billy Graham.

